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RAPORT

CU PRIVIRE LA MODTJL DE INDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR PRESEDINTELUI

CONSILIULT]I IUDETT,ILt,II GALATI SI A HOTARARILOR CONSILIULT'I

JUDETULIJI GALATI IN ANIJL 2014

Pre$edintele Consiliului Judelean este o autoritate admlnistrativd executiva

distincta, stabilite de legiuitor, care asigura respectarea prevederilor Constituliei, punerea

in aplicare a legilor, a decretelor Preiedintelui Romeniei, a hotd16rilor 9i ordonanlelor
Guvernului Romaniei, a hotararilor conslliuluijudetean, precum 9i alte acte normative

Trecand la atribuliile proprii, prima prevezutS de lege, dar 9i cea mai importantS

din care decurg gi celelalte este asigurarea respectdrii Constitutiei, punerea in aplicare a
leqilor, a ordonantelor Sr hotarerilor Guvernului, a hoErarilor Consiliului Judetean 9i a altor

acte normative. in acest sens, in perioada la care ne referim, s-a urmerit ca imediat de la

publicarea actelor normative sa se stabileasca masurile necesare pentru punerea ln
aplicare a sarcinrlor reiegite din acestea prin stabilirea pentru compartimentele din

aparatul de specialitate, serviciile publice specializate 9i institutiile subordonate o

obligatiilor care le revin pentru ducerea la indeplinire a acestora
Legea ff 215t2001 a administratiei publice locale, republicata in 2007 cu modificarile 9i
completarile ulterioare, prevede la art 104 alin 3 lit b) ca atributie a Preqedintelui
Consiliului Judetean obligativitatea prezentarii consiliului judelean, anual sau la cererea

acestuia, rapoarte cu privire la modul de indeplinire a atributiilor proprii qi a hotdrerilor
consiliuluijudetean

Aparatul de specialitate serviciile publice specializate 9i institutiile suordonate sub

coordonarea Preqedintelui vicepreqedinlilor sau secretarului judetului, respectiv ale

Consiliului Judetean, in vederea emiterii sau adopterii acestora Aceste proiecte precum

gi altele pregdtite potrivit legii organice in domeniu, avizate 9i mai ales motivate, au dus la

procedura de pregdtire a gedintelor ordinare sau extraordinare
in vederea indeplinirii atributiei prevdzute la art. 104 alin 3 lita) din Legea nr

21512001, republicate in 2007 cu modificerile 9i completarile ulterioare s-a dispus luarea
masurilor necesare penku pregetirea 9i desf6gurarea in bune condttii a $edintelor
Consitiului Judetean S-a procedat la definitivarea materialelor multiplicarea 9i difuzarea
mapelor de $edinta consilierilor judeteni in termen util

in desfdgurarea gedinlelor s-au respectat procedurile prevezute de Legea nr
21512001, republicat5 in 2007 cu modificdrile 9i completerile ulterioare 9i Regulamentul
de organizare Si functionare al Consiliului Judelean Galati fapt ce a permis forrnularea de
intrebari si intelpelari, exprim5rii de opinii 9i argumente ori amendamente in legeturd cu
proiectele de hotarari supuse dezbaterii, precum 9i exercitdrii votului in cunoitintd de
cauzA

Trebuie remarcate buna conlucrare cu comisiile de specialitate in plegatirea 9i
fundamentarea proiectelor de hoterari, precum $i cooperarea constanta a comisiilor de
specialitate gi a grupurilor de consilieri pentru promovarea gi sustinerea intereselor
judetului Galati

Pre$edintele Consiliului Judetean indeplinegte, in conditiile legii, urmetoarele
categorii principale de atflbutii:

A Atributii privind functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean a

instituliilor Si serviciilor publice de interes judetean 9i a socretetilor comerciale gi regiilor
autonome de interes judelean;

B Atribulii pnvind relatia cu consiliuljudelean
C. Atributii privind bugetul propriu aljudelului;
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D Akibutii privind relatia cu alte autoritatr ale administratiei publice locale qi

serviciile pubhce
E. Atribulii privind serviciile publice de interes judelean;

F Alte atiibutii prevdzute de lege sau ;arcini date de consiliuljudetean
Desfigurarea activitatilor pe parcursul anului 2014 sunt raportate la contextul

economic, politic, sociat 9i ;dministrativ specific anului 2O14 cate a impus adaptarea

managementului public la conditiile specifice, prin reanalizarea 9i reajustarea obiectivelor

strategice, evaluarea Si preintampinarea situaliilor de risc
"in perioada 30ianuarie - 22 decembrie 2014 Consiliul Judetului Galali s-a intrunit

in plenul seu in 20 $edinte dintre care: 12 gedinle ordinare (respectiv : 30 ianuarie 26

februarie,3l martie,29 aprilie,2l mai 6 iunie,31 iulie 25 august,29 septembrie, 30

octombrie, 26 noiembrie 9i 22 decembrie), 7 gedinte extraordinare (respectiv: 12 maiie 
'

30 mai, 25 iunie, 15 iulie, 18 septembrie, 17 octombrie 9i 15 decembrie) 9i 1 gedintd de

indatA, respectiv pe 1 februatie 2014
in aceastd perioade, Consiliul Judetului Galati a adoptat '182 de hotarari pentru

rczolyarca problemelor judelului in diferite domenii, dintre care specificem:

-probleme legate de buget-finante si strategii:acopelirea definitivd a deficitului sectiunii

de dezvoltarJ pe anul 2bt3 aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al

Cons liului Judelului Galali pe anul 20l3 aprobarea bugetului local al ludetului Galati pe

anul20l4iapro-bare"bugetuluideveniturigicheltuieli,aprograrnuluiderentabilizarea
activitelii economice 9i iniirirea disciplinei economico-financiare, obiectivelor 9i criteriilor

de periormanli la S.C CONSPRoIECT SA, rectificarea bugetului local al judelului

calati pe anui 2014i taxe 9i tarife pentru anul 2014 9i 2015' aprobarea unor contribulii

financiare ale CJG
alocarea de sume pentru continuarea/implementarea proiectelor ,'Centru socia comunitar

pentru mama gi copilul abuzat', ,,Case deschisd pentru bdtr6nii strezii', ,ADAPT: Dreptul

ia Egalitate gi Acces pe Piala l\,4uncii"; rcpatlizatea pe uniteti administrativ-teritoriale a

sumei defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 9i finanlarea cheltuielilor
pentru drumuri judetene gi comunale pe anul 20'14 9i a sumelor din cota de 18,5% din

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiecte de infrastructurA 9i

pentru sustinerea programelor de dezvoltare locald pe anul 2014 9i estimat pentru 2015-

)017; stabilirea pretului mediu/ tone mase verde obtinutd de pe pajigti pe anii 2014 9i

2015; stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Directiei Generale de

Asisten!5 Sociala 9i Protectia Copilului Galati, plata contribuliei de membru al CJG in

Asociatia de Dezvoltare lntercomunitarS,,Sud-Est" pentru Situatii de Urgentd,

avizarea Strategiei Judetene Antidrog Gala\i 2014-2020 9i a Planulut de acliune pentru

implementarea acesteia alocarea sumei de 30 000 lei din fondul de rezervd al Consiliului

Judetului Galati, Consiliului Local Valea l\ilarului pentru protejarea gi valorificarea
patrimoniului arheologic in cazul catastrofelor naturalealocarea sumei de 50 m i lel dln

fondul de rezerva al Consiliului Judelu!ui Galati pe anul 2014 munrcipiului Tecucr:

suplimentarea fondului de rezerve al Consiltului Judetului Galati cu 40 mii lei $i alocarea

sumei de 40 mii lei unitetii administrativ-teritoriale $endreni pentru anul 2014;
-administratie Publica si lnstitutii Publice: constatarea incetarii mandatulul de consilier
judelean pentru domnii AramS lulian Nicugor gi Maneild Gheorghe;
validarea mandatului de consilier judetean pentru domnii lon Dumitru gi l\,4atei Remus,

reorganizarea comisiilor de specialitate 9i comisiei de validare; revocarea din funclia de

vrcepre$edinte al Consiliului Judetului Galati a doamnei Tania luliana Bogdan, alegerea

unui vicepregedinte al Consiliului Judetului Galati; validarea unor membri ATOPi

inlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protectia Copilu!ui Galati, constatarea incetdrii

raportului de serviciu al doarnnei Dobrea l\ilarinela director general al Direcliei Generale

de Asistenta Sociale gi Protectia Copilului Galati; modificarea/suspendarea raportului de



serviciu al domnului Bocdneanu Emanoil CEtdlin director executiv al Directiei Judelene
de Evidentd a Persoanelor Galali, stabilirea unor mdsuri pentru conducerea temporara
Directiei Judetene de Evidente a Persoanelor Galali,aprobarea/ modificarea
Regulamentelor de Organizare Si Funclionare pentru Consiliul Judetului Galati Serviciul
Public Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judetului Gala(i, L4uzeul

de Artd Vizuala, Biblioteca,,V A Urechia";modificarea organigramei gi/sau statului de
functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetului Galati, lvluzeul de lstorie
,,Paul Palt5nea", Complexul Muzeal de $tiintele Naturii ,,Resvan AnghelulS", Centrul
Cultural ,,Dundrea de Jos", Serviciul Public Judetean de Administrare a Dorneniului Publlc
gi Privat al Judetului Galati; aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul
2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetului Galali, Direclia Judeteane de
Evidentd a Persoanelor, Camera Agricold a Judetului Galati, Directia Generald de
Asistenta Sociale $i Protectia Coprlului Galalii aprobarea comisiilor de evaluare gi a

comisiilor de solutionare a contestaliilor in cazul evaluerii managerilor instituliilor de
culturS din subordinea Consiliului Judetului Galati pe anul 2014, constatarea incetarir
contractului de manager qi numirea altui manager al Complexului N/luzeal de 9tiintele
Naturii ,,Rdsvan Anghelutd"; aprobarea raportului final de evaluare a managementului pe
anul2014 pentru Biblioteca ,,V A Urechra" Centrul Cultural ,,Dunerea de Jos", Muzeul de
lstorie,,Paul Piltdnea", l\,4uzeul de Artd VizualS reorganizarea Comisiei de Evaluare a

Persoanelor Adulte cu Handicap Galali;desemnarea reprezentantilor C J Galali in
Adunarea Generala a Aclionarilor la SC CONSPROIECT SA, SC
CONSI\,IANAGEMENT PARC DE SOFT SRL, SC Drurnuri $i Poduri SA Galati,
desemnarea reprezentantilor Consiliul Jude(ului Galati in Consiliile de Administralie ale
spitalelor publice din reteaua C J Galati, aprobarea componentei comisiilor de examinare
pentru ocuparea unor funclii de 9efi de seclii clinice la Spitalul Clinic Judetean de
Urgentd ,,Sf Apostol Andrei" Galali;acordarea Diplomei de Onoare a Judetului Galali
domnului General (retr )Aurel Niculescu
-programe de Dezvoltare Parteneriali Locald, Judeteane, Regionali gi Europeane:
aprobarea proiectelor ,,Sigurantd prin achizilia de vehicule eficiente in interventii pentru
situatii de urgenlS SAVE", ,,Merturiile diversitSlii vegetale", ,,La pescuit - promovarea
pescuitului ca ocupatie traditionale in Lunca JoasS a Prutului lnferior gi Dundrea
lnferioara", ,,|\,4uzeul Zonei Pescdrestr din judetul Galali" ,Ca pestele prin ap, - Culegere
de retete traditionale pesceregti din Lunca Joase a Prutului lnferior gl Dundrea lnferioard"
gi a obligatiilor ce revin CJG in implementarea acestora, modificarea unor prevederi
initiale de derulare a proiectelor ,Administralie pentru ceteleni - servicii eficiente gi de
calitate" 9i ,,Servicii publice electronice pentru o administratie eficientd in ludetul Galali',
precum 9r obligatiilor ce revrn C J Galati in implementarea acestora $i a proiectului
,,Centrul Europe Direct Galali" pe anul 20'15; aprobarea de contribulii f nancrare ale C J
Galati pentru implementarea unor proiecte; aprobarea de parteneriate intre Consiliul
Judelului Galati Si alte institutii/organizatii ca Societatea Nalionald de Cruce Ro$ie din
Romania Filiala Galali, precum 9i cu C N Administralia Porturilor Dundrii Maritime S A
S C Port Bazinul Nou S A, SC Metaltrade lnternational SRL, SC Parc lndustrial SRL
Galali, Zona Libere Galati, Primdria Municiprului Galati 9i Asociatia Sueno Dance pentru
derulare de proiecte; aprobarea Protocolului de colaborare dintre C.J Galati prin Directia
GeneralS de Asistentd Sociale Si Protectia Copilului Galati gi Directia Judeteana de
Evidente a Persoanelor Galali gi Administrarea Bazelor de Date pe linia furnizdrii de date
din Registrul national de evidentd a persoanelor, aprobarea Protocolului de colaborare
dintre C J Galati 9i Administralia Nationala ,,Apele Romane" pentru elaborarea h5(ilor de
risc la inundatii;aprobarea Planului de analiz5 gi acoperire a riscurilor de pe teritoriul
judetului Galati; modificarea unor prevederi din hotdrarile C J Galati privind aderarea C J
Galatr la Adunarea Regiunilor Europei gi ia Uniunea Nalionaia a Consiliilor Judelene d n



Romania; modificarea unor prevederi ale hotirarii iniliale a C J Galali privind aprobarea

UAT Judetul Galati cu UAT ale comunelor implicate pentru elaborarea 9i implementarea
proiectului ,,e-Galali, servicii publice pentru ceteteni", constatarea oportunitdlii plalir

cuantumului contribuliei C J Galali aferente anului 2012 alocale Agenliei pentru

Dezvoltarea Regionala a Regiunllor de dezvoltare S-E;
-patrimoniu: preluarea de c6tre Ministerul Dezvoltaril Regionale 9i Administratiei Publice

a unor sectoare de drum pentru reabilitarea conditiilor de circulalie, trecerea unui imobil
(teren) din domeniul public al statului 9i administrarea lvlinisterului Afacerilor interne, in
domeniul public al judetului Galali gl administrarea C.J Gala(i, prin sollcrtare adresatS

Guvernului Romaniei, darea in administrarea Universitatii ,,Dunerea de Jos" - Facultatea

de N/ledicind Si Farmacie a unui imobil din domeniul public al ludetului Galali 9i

administrarea C J. Galati;organizarea parcului auto al C J Galali 9i stabilirea normativelor
proprii pentru consumul lunar de carburanti,
-urbanism, amenajarea teritoriului gi protectia mediului, licitatii 9i servicii de
utilitate publici: aprobarea Raportului privind stadiul realizdrii mdsurilor din Programul
de Gestionare a calit6tii aerului la nivelul localitStilor Galati, $endreni gi Vinatori pe anul
2013; reorganizarea comisiei tehnice de amenalare a teritoriului gi urbanism la nivelul C J
Galat gi aprobarea Regulamentului de organizare $i funclionare al acesteia; modiflcarea
Masterplanului revizuit gi a listei prioritare a obiectivelor de investitii ce asigurd servicrul
apd $i apa uzatd in judetul Galati aprobarea Programului judetean pentru cre9terea
su prafetelor im pAd u rite d in judelul Galati pentru anul2014, asocierea judelului Galali prin

C.J Galati, cu unitetile administrativ-teritoliale comunale Belebenesti, Bdneasa,
Cavadinegti, Ghidigeni, Rideqti, prin consiliile locale respective, pentru acceptarea
acestora ca membri ai Asociatiei de Dezvoltarea lntercomunitare ,,Serviciul Regional Apa"
Galati; asocierea judetului Galati, prin C J. Galali, cu unitatile administrativ-teritoriale ale
municipiului Tecuci Si al comunei Barcea, prin consiliile locale respective, pentru
acceptarea acestora ca membri ai Asociatiei de Dezvoltarea lntercomunitard ECOSERV
Galati; aprobarea parteneriatului dintre Consiliului Judetului Galati 9i Consiliul Local al

comunei Tepu'in proiectul ,,Controlul lntegrat al Poluarii cu Nutrienti"; constituirea comisie
de solutionare a intampindrilor proprietarilor terenurlor ce formeazd amplasarnentu
lucrArii ,,Reamenajarea Sistemului defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tulucegtt, in
legAture cu propunerile de expropriere formulate de C J Galati prin l\,4uzeul de lstorie
(Paul Patenea> Galati", elaborarea de Studii de fezabilitate Proiecte tehnice, Detalii de
executie Si/sau Documentatr de avlzare a lucrArilor de interventie pentru o serie de
obiective de investilie in domeniul sanatSlii (,,Extindere imprejmuire incinte pentru
Unitatea medico-socialS Gine$ti", ,,Cl5dire 9i centrala termicS qi retele exterioare pentru
Spitalul Or69enesc Tg Bujoi', ,,Brangament apa nr 2 str Afinului" 9i ,,Reabilitare instalatie
de distributie abur tehnologic ai recuperare condens din centrala de abul'pentru Spitalu
de Pneumoftiziologie Galati, ,,Reparatii capitale etaj 8, tronson ABC", ,,Consolidare clddire
centrale termica" gi ,,inlocuire ascensoare Bloc alimentar $i Compartiment interneri-
externdri" pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgente ,,Sf Apostol Andrei" Galati) in
domeniul protectiei mediului (,,Conservarea biodiversitatii" 9i ,,imprejmuire Grddina
Zoologice" pentru Pedurea Girboavele), in domeniul educalie-cultura (,,Alimentare cu
energie electricd a $colii speciale nr 2 (Constantln Pufan> Galati" ,Muzeul Zone
pescAregti din jud Galali", precum qi pentru reab litarea drumurilor judetene; modificarea
prevederilor hotararii initiale privind arondarea comunelor din judelul calali la serviciile
publice comunitare locale de evidenlA a persoanelor; aprobarea/modificarea conditi lor
pentru achizitia de servicii de consultanle gi asistentd juridica pentru achiziliile pubIce ale
Consiliului Judetului Gala!i, Biblioteca ,VA Urechia', Serviciul Public Judetean de
Administrare a Domeniului Public ai $coala gimnazial5 speciale ,,Constant n Pufan',



achizilia serviciilor de agent de procesare pentru proiectul ,,Reabilitarea 9i extinderea

infrastructurii de apd 9i ape uzatd din judelul Galati'
-inveFmant: organizarea retelei gcolare de invdtimant special liceal $i postliceal

din judetul Galati pe anul gcolar 2014-201s;aptobatea utilizarii de cdtre $coala
GimnazialS Speciale,,Emil Girleanu" a unei p6(i dintr-un imobil (str Gerii,66) aflat in
proprietatea C J Galati
-transporturi: eliberarea de licente de traseu pentru servicii de transport rutier public
judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru traseele Liegti-Galati, Grivita-
calali, GalatrMnetori, Galati-Foltegti, Galali-Oancea, Fi(eneqti-Galati, Stoicani-Vinatori,
Tecuci-Drdginegti, Tecuci-lve$ti, Tecuci-Ndrtegti, Furcenii Noi-Tecuci 9erbane9ti-Tecuci,
Toflea-Tecuci, Pechea-Schela; modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciulul
de transport rutrer public judetean de persoane prin curse regulate 9i a Caietului de
sarcini aferent; modificarea Programului iudetean de transpod rutier public de persoane
prin servicii regulate cu valabilitate in perioada 01 0'1 2014-30 06 2019 Si a

Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport rutier public judetean de
persoane prin curse regulate, modificarea hotararii CJG privind tarifele percepute pentru

eliberarea licentei de traseu in vederea efectuerii serviciului de transport public judetean
de persoane prin curse regulate speciale aprobarea contractului de delegare gestiune gi

a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judetean de persoane prin curse
regulate lmplicandu-se activ in identificarea de solutii pentru rezolvarea problemelor
specifice ale administraliei publice judetene, Pregedintele Consiliului Judetului Galati a
initiat pe parcursul anului 2014, un numdr de '120 proiecte de hoterare, dintr-un total de
182 hotirari adoptate 9r a avut 948 interventii in gedintele in plen ale Consiliului
Judetului Galati

in acelagi timp, Pre$edintele Consiliului Judetului Galati a emis in perioada 5

ianuarie - 30 decembrie 20'14 un numir de 670 dispozilii (de la nr '1 la nr 670). vlzAnd
o multitudine de probleme, cum ar fi: schimbarea numelui gi prenumelui unor persoane,
eliberarea de pagapoarte individuale unor minori Si exprimarea acordului ca minorul sa
poata pardsi tara, imputerniclrea unor persoane pentru parcurgerea procedurilor
necesare eliberarii de duplicate dupd certificatele de nagtere ale unor minorit probleme
de personal (numirea unor persoane in diferite funclii, reincadrSri, promovSri de personal,
detagdri, prelungiri de deta9dri ln functii de conducere, avanseri in treaptd superioard,
modificdri trange de vechime la diferiti angajati inceteri de activitate, eliberdri din functi
suspendarea gi incetarea suspendarii raportunlor de munc5, , aprobarea unor comrsii de
concurs gi de solulionare a contestatiilor, aprobarea planului de perfeclionare gi formare
profesionald a funclionarilor publici din cadrul aparatulur de specialitate al Consiliulur
Judetului Galati; imputarea unor sume func!ionarilor drn aparatul propnu; solutionarea
unor contestatii ale salariatilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetului Galati,
numirea managerilor interimari la unele spitale din reteaua Consiliului Judetului Galati Si
stabilirea unor drepturi; aprobarea organigramei Si statulur de functri pentru unele spitale
din releaua Consiliului Judetului Galati etc )t constituirea de comisii plu ridisciplin are pe
diverse teme; delegarea, desemnarea sau imputernicirea d-lui Hamza Cornel,
vicepregedinte al Consiliului Judetului Galati pentru a indeplini anumite atribulii la nivelul
Consiliului Judetului Galati, numirea sau imputernicirea d-lui Fotea Costel Administrator
public de a indeplini anumite atribulii la nivelul Consiliului Judetului Galati; numirea
membrilor in comisiile de licitalie, numirea echipelor de rmplementare a unor proiecte
constituirea comisiilor de receptie la terminarea lucrdrilor de investitii, deplasarea in
strSinState a unor reprezentanli ai Consiliului Judetului Galatii modrficarea unor dispozitiii
numirea reprezentantilor Consiliului Judelului Galali in comisiile de evaluare a ofertelor
pentru achizitii publice de produse, convocarea Consiliului Judetului Galati ln gedinte
ordinare gi extraordinare sau de indata, dupe caz, desemnarea unor functionari publici in
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diverse comisti; modificarea 9i completarea normelor metodologice proprii referitoare la

"r"i"iLr"" 
controlului finaniiar preventiv propriu, precum 9l numirea persoanelor

imputernicite cu exercitarea acestuia; etc

Activitatea Comisiilor de Specialitate 9i a comisiei de validare

PregedinteleconsiliuluiJudetuluiGalatiaacordatodeosebiteatentieactivit6lii
comisiiior ae specialitate - structuri organizatsrice in care activeaze consllierii judeteni ln

intervalul dintre doud gedinte'in plen ale consiliului judelean

in anul 20'14 cele gase comisii de specialitate s-au intrunit in total in 158 de

sedinte. astfet: comisia nr i - 33 de Sedinle; comisia nr. 2 - 24 de gedinte; comisia nr 3

I zs oe seointe; comisia nr. 4 - 28 de gedin(e comisia nr 5 - 24 de gedinle, comisia nr

6 - 24 d; Sedrnte Comisia de validare a fost convocatd pentru 2 gedinte

Desfegurarea Sedintelor comisiilor de specialitate $i ale comisiei de validare s-a

realizat cu respectarea prevederilor Legii administraliei publice locale cu modificarile 9i

completarile uiterioare precum 9i ale Regulamentului de organizare qi functionare a

Consiliului Judetului Galati
in acesi context, este de remarcat buna colaborare intre comisiile de specialitate

gideValidare$icompartimenteledinaparatuldeSpecialitatealConsiliuluiJUdeteanin

"l"bor"r", 
documenielor ce au fdcut obkctul analizelor 9i dezbaterilor, precum 9i

cooperarea comisiilor de specialitate cu grupurile de conslllerl iudeteni pentru promovarea

si sustinerea lntereselor judetului Galali' ln perioada raportata comisille de specialitate au conkibuit la funclionarea

eficienta Si de calitate a Consiliului Judetului Galati, avizand proiecte de hotdrare $i

soluliona;d probleme in principalele lor domenii de activitate Au fost prezentate

comisiilor de specialltate, spre discutare 9i analize, 196 proiecte de hot'rare ale

Consiliului Judetului Galati, pentru care au fost emise 510 de rapoarte de avizarc
Drntre aCestea, 150 au apa(inut Comisiei de specialitate nr 1, 48 au fost date de

Comisia de specialitate ff 2,77 au fost date de Comisia de specialitate nr 3, 48 au fost

date de Comisia de specialitate nr 4, '1 19 au fost date de Comisia de specialitate nr 5 9i

44 au fost date de Comisia de specialitate nr 6

Comisia de validare a initiat 2 proiecte de hoterere privind validarea de mandate de

consilier judetean
ln cadrui relitiilor de colaborare cu consiliile locale,Presedintele Consiliului Judetultui

Galati a acordat sprijin si consultanta la cererea acestora in urmatoarele

domen ii:redactarea docimentatiei tehnice si de finantare pentru proiecte de

investitir,consultanta juridica,asistenta in identificarea de surse de finantare si redactarea

cererilor de finantare

Activitatea Compartimentului tehnici administrative 9i Monitor Oficial

Potrivit actului administrativ ce reglementeazd organigrama 9i a statul de functii ale

aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati nr 339/2013, Compartimentul de

tehnicd administrativd 9i lvlonitor Oficial este organizat distinct $i este plasat sub

coordonarea secretarului judetului Gala!i
in conformitate cu dispozitiile Hotarerii Consiliului Judetului Galati nr 366 din 30

august 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare a aparatulur

de specialitate al Consiliului Judelului Galati, cu modificarile 9i completarile ulterioare, la

art 33 sunt redate atributiile Compartimentului de tehnlca administrativd 9i l\.4onitor Oficial,

astfel :
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rilor legate de editarea l\ilonitorului Oficial al

le Ordonantei Guvernului nr.75/2003 privrnd

ce de editare a monitoarelor oficiale ale

u modificeri 9i completeri prin Legea nr

lui Galati nr 71 dn 21 mai 2014 privrnd

". Jt#: :lTtl Sx:ixi i i iffH,Jl"f 3ix 5':l
Judetului Galati - in cursul anului 2014 s-au intocmit 12 numere ale acestuia' pentru

iiecaie tuna calendaristicd in parte Acestea conlin g9 de acte administrative gi totalizeazS

un numar Oe 1 111 de pagini De asemenea, s-a asigurat difuzarea acestora pe pagina

web a Consrliulul Judetului Galati
2) Referitor la elaborarei unor proiecte de acte normative.gi propuneri legislative'

in exeZitarea dreptului la initiative legislativS al Consiliului Judelului Galati, prin grija

Compirtrmentutui de tehnicd idministritiva Si L4onitor Oficial a fost intocmit, in intervalul

Je r."ierin1a, proiectul de hotarare a Guvernului Romaniei privind ,trecerea unui imobil

ftereny Oin domeniul public al statului Si din administrarea l\.4inisterului Afacerilor lnterne,

in oom"niur public al judelului Galali 9i administrarea Consiliului Judetului Galati"

3) Executarea luci6rilor specifice necesare pentru pregetirea 9i desfesurarea

gedinletor Consiliului Judetului Galati - a vizat, in intervalul de limp avut in vedere -
iran"irn"r"u in gi pe suport electronic a materialelor de gedinld care se inmaneazd

consilierilor judeleni, precum 9i intocmirea naterialelor necesare exercitdrii votului secret

pentru un numdide 20 de proiecte de hotarari ale Consiliului Judetului Galati
' 4). tdentificarea atribuliilor ce revin Consiliului Judelului Galati, cuprinse in acte

normative nou apdrute, a presupus studierea actelor normative publicate in lvlonitorul

Oficial al Romaniei, Partea l, 9i intocmirea a 423 de .ete.ale in acest sens, adresate

Jirecliilor qi compartimentelor oiganizate distinct din aparatul de specialitate al Consiliului

Judelului Galati' 
5). Elaborarea de propuneri Si/sau observa!ii cu privire la proiectele de acte

normative supuse consuttirii de structura asociativa de resort - Uniunea NationalS a

consiliilor Judelene din Romania; in perioada de referintd aceasta a transmis consiliului

Jude{ului Galali un numar de 720 de proiecte (de legi, de hot'rari ale Guvernulut

Rominiei, de oidonanle 9i ordonante de urgente ale Guvernului Romaniei de ordine ale

minigtrilor etc.), deci au fost elaborate tot atatea raspunsuri

I - DOMENIUL PRIVIND RELATIILE PUBLICE

Relatiile publice au contribuit la stabilirea 9i menlinerea comunicdrii 9i, pe aceaste

cale la acceptarea reciproca 9i cooperarea intre Consiliul Judetului Galati 9i public

Scopul real il relaliilor publice este de a sprilini informarea publicului, constituind astfel

baza unei opliuniiilegeri in cunogtinte de cauza Relattile publce evalueaze atitudinile

publicului 9i ipropie comunicalional politicrle 9i procedurile organizatiei de interesele

publicului, 
-printr-un 

program de actiune comunicative care urmdregte sd ca$tige

intelegerea, acceptarea 9i increderea publicului
Relatia cu publicul a rdspuns nevoii de informare 9i de consiliere a cetatenilor

Administratia publice localS s-a transformat dintr-un instrument de aplicare a legii intr-o

formd de organizare capabila sa participe la viala cotidiana a cetalenilor $i sa rezolve

problemele comunit6tii. in aceasta complexS activitate, modalitatea de lucru cu publicul s-

a axat pe o orientare modernS bazate pe o relatie de respect reciproc intre administratle

gi cetStean
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in transmiterea de comunicate 9i informalii

9i prin comunicate de presS video filrne,

rdate jurnaliQtilor !i pin aparilii personale la
a urmerit promovarea activitalii instituliei, 

^a
nor teme de larg interes pentru publlc ln

ta cetalenilor un bogat flux de evenimente

multe informatii utile 9i de mare impact, care au contrlbuit la informarea populaliei din

intreg judetul.'--''Un 
irpo.tunt canal de comunicare publlce l-a constituit.gi il constituie slte-u/

consitiiiui jiielitui Gaiali www cjgalatr.ro, care reprezinta spaliul virtual on-line unde

".t"- 
p.r"*ta' in.titulia ;i colectivitatea teritoriala, sunt puse la dispozilia cetttenilor

,rft"'r1orrr1,i de interes local, sunt prezentate 9r promovate activitdtile desfesurate in

i"oput o".vot6rli colectivitS!ii locaie. lnformatiile afigate pe site sunt informatir cu caracter

;;;;il 
-;ii" 

ietdlenrlor, intr-un volum considerabil Pagina web a instituliei a fost

dezvoltatd in anul 2014 pentru un volum semnificativ de informalii Numerul de accesari

ale pagini www.cjgalati.ro in anul 2014 se ridi

iiti,itZt.u Cons'ilTutui Judetului Galati de in iuridice s'a

desfdgurat in conformitate cu prevederile rul acces la

iniormaliife de interes public, cu modificerile ul cetdlenilor

o" " u""""u informaliile de interes publi a principiilor

tr"n"pur"nt"iSi autonomiei Activitatea de informare $l relalii publice in cadrul Consiliului

Judelului Galati a fost organizata in urmatoarele componente:-- i' intorn]ui"" public; din oficiu, care s-a realizat prin consultarea documentelor pe

site-ul www cjgalati ro Si afigarea informatiilor la Punctul de inforrnare -
documentare, care este organizat 9i functioneaza in sediul din strada Eroilor nr

78,
> componenta de informare publicd dlrectd a persoanelor s-a derulat prin

Compartimentul relatii pubtice, organizare 9i functionare ATOP, asigurandu-se

rezolvarea solicitdriloi adresate verbal giin scris conform prevederilor legale;

> componenta de informare a presei s-a realizat prin furnizarea informatiilor de

interes public catre miiloacele de informare in masa

in anul 20t4 au fost soiulionate 'llo de cereri de acces la informatiile de interes

public Dintre acestea, un numdr de 'l 03 de cereri au fost rezolvate favorabil iar un numer

de 7 cereri au fost redireclionate spre o altd institutie care avea competenta legal' in
solulionare Domeniile de interes vizate de solicitSrile de cereri de acces la informatiile de

interes public au fost cele privind modul de indeplinire a atributiilor institutiei, utilizarea

banilor publici, activitatea lidenlor instituliei reglementdrile legale 9i actele normative

emise, precum gi informatii privind modul de aplicare a legii privind liberul acces la

informatiile de interes public
Activitatea de solutionare a petitiitor a rdmas o activitate de baza a Consiliului

Judetului Galati Dreptul de petitionare face parte din categoria drepturilor care privesc

direct relatia cetSlenilor de pretutindeni cu autoritatile publice.

Reglemeniarea acestui drept cetetenesc de tradilie in sistemul juridic romanesc

este ficuti deopotrive de art 51 din Constitulia Romaniei cat 9i de Ordonanta Guvernului

Romeniei nr 27 din 30 iaouatie 2OO2 privind reglementarea activitatii de solutionare a

petitiilor, aprobata prin Legea nr 233 din 23 aptilie 2402' 
Orice cetatean sau orice organizatie legal constituite a putut sA adreseze

Consiliului Judetului Galali petitii (adica reclamalii cereri, sesizeri sau propuneri),

formulate in scris sau prin po$ta electronica Corelativ acestui drept apare oblrgala

autoritSlii publice judetene de a examina 9i respunde la petilii in termenele 9i condiliile

stabilite-prin lege Petiliile gre$it indreptate au fost trimise, in termen de cel mult 5 zile de
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lainregistrare'autoritalilorSauinstitutiilorpublice,inalecsroratlibutiiintrerezolVarea
problemelor sesizate' -- - 

inanut 2014, Consrliut Judetutui catati a primit 213 de petilii. Din totatul petitillor

191 au fost adresaie direct instituliei noastr; iar 22 au fost primite in urma redirectionerii

foi a" fu 
"ft" 

institutii 9i autofltili (Administratia prezidentiala lnstitulia Prefectului -
JrO"tuf O"f"tl, tnspeitoiatut de Polilie al Judelulur Galatl, Avocatul Poporului' PrimAria

lr/]*llipirrri oatati, Sprtatut clinic Judelean de Urgenla ,,Sf' Apostol Andrei" Galati

lvlinisterul l\4ediului $i Schimbdrilor Climatice 9.a )
Din numSrul total de 213 de Petilii

solulionare a revenit:- Consiliului Judetului
respectiv 25,35 %;- altor autoriteti sau institu
pentru problema sesizatd, intr-un n.lmdr d
clasate in numar de 8, respectiv 3.75%,

declinat identitatea sau datele de contact
Avand in vedere faptul ca petrtiile primite, in marea lor majoritate nu au fost de

competenta consiliului Ju;elului Gatati, dar au fost adresate instituliei noastre, ele dau

OovaOa uirei declaratli de incredere ln autoritatea publica ce functioneaze la nivelu

judetului.
'Asijurarea transparentet deciztonale in cadrul Consiliului Judelului Gala1i a avut in vedere

dis;ozitiile Legii nr. 5il2003 privlnd transparenla decizionale in administratia pubtice, cu

.ooiti"arit" 9i completarile ulterioare Politica administratiei publice locale iudetene este

orientatS spre consolidarea raporturilor de cooperare cu organizaliile neguvernamentale,

pentru intdrirea democratiei pa(icipative. Democratia particiPativd presupune dezvoltarea

mecanismelor de participare la decizia publicd, pemitand cetalenilor s'-9i exprime

opiniile gi a$teptdrile de la reprezentantii aleSi.' 
ionditiut Judetulur Galati incurajeaza participarea cetAlenilor 9i a asociatrilor legal

constituite la procesul de elaborare a actelor normatlve 9i la procesul de luare a deciziilor

administrative.
in aplicarea procesului de consultare publicd, in anul 2014 au fost supuse

procedurii de elaborare de acte normative, un numSr de 11 proiecte' anterior supunerii

spre aprobare de catre autoritatea decizionald a administraliei locale iudetene Dintre

acestea au fost adoptate 1o proiecte de acte administrative cu caracter normativ Au fost
primite un numir de 37 de recomanddri de la ceteteni 9i de la organizatiile legal

constituite, din care un numir de 34 de recomandiri au fost preluate Participarea

cetAtenilor la luarea deciziei a cunoscut o cregtere semnificativa fatd de anul 20'13 ln

Coniiliul Judelului Galati participarea cetSlenilor la luarea deciziei este tratate nu ca o
formalrtate ci ca un act de interactiune intre factorii de decizie publice 9i cetSteni

Principiile generale fundamentale pe care le aplicem in consultdrile publice sunt:

participarea, deschiderea, responsabilitatea, eficacitatea 9i coerenta
Ca instrument $i canale de comunicare pentru procesul de transparentA

decizionalS Si pentru consultdrile publice deschise a fost utilizat site-ul institutiei' unde la

secliunea "ionsl/ru I Judetului - Transparenla decizionaE" au fost anuntate consultArile
publice gi lucrarile gedintelor publice

Coopetarea cu societatea civild

in anul 2014, au continuat sau au fost incheiate o serie de protocoale, parteneriate,

inlelegeri de cooperare inclusiv coflnantarea unor proiecte de interes judetean cu

organizaliile neguvernamentale Acestea se regdsesc in urmatoarele hotdrari ae
Consiliului Judelului Galati:



> Hoti)rerea Consitiului Judelului Galalt nr' 9/2014 privind alocarea unor sume

n""uarr" continudrii proiectului ',Casa deschrsa pentru b6tranii str'zii" pentru

"ritin"r", 
servrcrilor socro - medicale din cadrul Adepostului temporar pentru

o"iii"iil,a.i,. Atocarea financiara a consitiutui Judetului Galali pentru anul

iOfa, to"t de 116OOO lei, din fondul de cofinanlare' pentru continuarea

ll.oie"trtri 9i pentru suslinerea serviciilor socio-medicale din cadrul Adipostului

administrat de Fundatia de Sprijin a Varstnicilor Galatr'
'.itdrar"u Consihului Judetitui Galali nr' 10/2014 privind alocarea sumei de

92.OOO lei, din fondul de cofinanlare'al Consiliului Judetului Galati pentru anul

2014, in vederea continudrii proiectului ,,Centrul social comunitar pentru mama

!i copilul abuzat', pentru servrcii de gezduire, consultanta JUridice qi psrhologice

fi i"rricii socirte asigurate de Fundilia pentru Sprrirnul- Familiilor cu multi copii

;flate in situatie de riic social din iudelul Galati ,,FAMILIA"-
'> iitaratea Consiliului Judetului Gatatt nr' 73/2014 privind aprobarea

p"rt"*iiutrfri cu Asociatia Sueno Dance, Galali ln.vederea organizerir
'iestivatului international de dans ,Danubran Salsa Festival" S-a acordat suma

de 7.OOO lei cu care in perioada 6-9 iunie 2014 s-a organizat manifestarea

vizale
Hotararile Consiliului Judetului Galali pot fi vizionate pe site ul institutiei la adresa

www cjgalatr ro. menlul .Constltul Judelulul - Arhtva holarati - -

Toate aceste preocupari 
"u 

c" i"op intrelrnerea relalrei intre administratia publicd

gi sectorul rtaqirea de infomatii de utilitate publicd spre

menlinerea schimbului de valon'

Rela
Consiliul Judetului Galati recunoaqte caracterul pluralist Si democratic al societetii 9i

respecta iOeniitatea et;icd, culturala, lingvistica $i religioasa a fiecdrei persoane

"olrtinanO 
unei minoritati natronale lnstitutia creeazd condilii corespunzdtoare care s'

p!i#iiJ p"riorn"ro, rpa(inano uner minoritati nalionale sd-Qi exprime' sd pestreze 9i s'
dezvolte aceastS identitate--- - 

in ielatia cu minoritatile nationale, Consiliul Judetului Galati organizeazd 9i

desfSgoarS intalniri lunare in-scopui de a f icipantilor

pentru o mal bune cunoaStere a specificite!ii' La actiunile organizate au fost abo avut loc

manifeitdri piin 
""r" 

i, promovat atrtudinr alitate de

$anse, dialog intercultural, racordare la cele mai

importante manifestari organrzate in anLrl 2

,,Ziua lnlernationald a Limbii Mate

am diversitatea"

II DOMENIT]L: AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA GALATI

(ATOP)
Autoritatea Teritoriald de Ordine PublicS (ATOP) este organism cu rol consultativ'

care se organizeaza gi functioneaze la nivelul iudetului, a cdrui activitate se desfSgoard in

inleiesut c"omun italii, 
- 

avAnd- ca scop sporirea eficienlei serviciului polilienesc !a nivelul

irO"t"fri i" vedeiea asigurdrii unui climat de sigurante 9r securitate publici in

i"nriiiriiut" cu prevederite- Legii ff.218t2002 privind organrzarea 9i funclionarea Potitiei

R;;;;, ", ,odifi"aril" 9i conipletdrile ulterioare $i ale Regulamentului de organizare 9i
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functionare a autoritdtri teritoriale de ordine publice aprobat prin HotArarea Guvernulur nr
787 t2002

Pe parcursul anului 2014, Autoritatea Teritoriala de Ordine publice Galati a
desfegurat urmatoarele activitdli:
- membrii ATOP s-au intrunit lunar in gedinte de plen $i comisii de lucru, respectiv:

Comisia de coordonare, situatii de urgenta $i pentru petilii, Comisia de planifrcare,
stabjlire $i evaluare a indicatorilor de performanta minimali; Comrsia pentru probleme
sociale, standarde profesionale, consultantd gt drepturile omului;

- s-a elaborat planul de activiteti $i s-au fixat obiectivelor gi indicatorilor de performanld
minimali pentru serviciul politienesc; s-a urmerit periodic indeplinirea acestora;

- s-au formulat recomand5ri organelor de polilie pentru solutionarea sesizarilor adresate
de cetatenii judetului calali, referitoare la incdlcarea drepturilor $i tibertdtilor
fundamentale ale omulur;

- au fost avizate: Planul unic de ordine $i siguranta publicd al l\ilunicipiului Galali, planut
unic de ordine $i siguranta publicd al lvlunicipiului Tecuci Si pentru comunele arondate,
Planul unic de ordine gi siguranle publica al lnspectoratului de polilie al Judelului calatr,

- membrii ATOP au participat la activitetile organizate de cdtre lnspectoratul de poltie ;l
Judelului Galati $i Seclia Regionald de Politie Transporturi Galali cu ocazia Zitei p;litiei
Romane 2015;

- au avut loc intelniri cu reprezentanti ai institutiilor cu atributii in domeniul ordinii publice,
ai societdtii civile in vederea cunoaQterii starii de ordine publicA din localitdtile jude(ului
Galali;

- membrii ATOP au participat la conferintele de presa organizate de lnspectoratul de
Politie al Judetului Galati in cadrul campaniilor de informare gi prevenire,

- urmerind in permanenla interesul comunitdtii, membrii ATOp au mentinut un contact
direct cu to(i factorii implicati in asigurarea sigurantei civice: au luat cunogtintd prin
rapoartele 9i informarile periodice transmise, de principalele activitati, rezultatele
obtinute gi problemele cu care se confrunte lnspectoratul de politie al Judetului Gatali:

Autoritatea TeritorialS de Ordine Publica, in parteneriat cu diverse institulii responsabile in
scopul cregterii sigurantei cetilenilor ludelului calali, a desfagurat campanii de informare
in domeniile prevenliei, circulatiei rutiere, inffactionalit6tii juvenile $i educative: ,Copill
in-val1 ceea ce tAiesc" campanie de informare pe tema prevenirii violentei in famiiie,
,,SApEmena preveniii criminafiEtil', ,,S6pbmena curdleniei in Municipiul Gaiati

II - DOMENIUL ECONOMIC
in anul 2014, in calitatea sa de ordonator principal de credite, presedintele Consiliului

Judetului Galati a urmarit'indeplinirea corespunzatoare a atflbutiilor pe linie financiar-
!9!t?!il5 prevdzuie de Legea n 21512001 a administratiei publice iocale, Legea nr
27312006 priuind finantele pubtice locate 9i Legea nr 8211992 a contabititatii Asiel s_a
avut in vedere elaborarea Si fundamentarea proiectului de buget propriu, urmarrrea
modului de realiza." a veniturilor, angalarea, lichidarea gi ordoninlarea cheltuielilor in
limita creditelor bugetare aprobate gi a veniturilor bugetare posibil de incasat, organizarea
$i tinerea la zr a contabilitdtii Si prezentarea la termen a stuatiilor financiafo asupra
patrimoniului aflat ln administrare gi a executiei bugetare

ln conformitate cu prevederile art 33 atin (3) lit b) din Legea nr 27312006 privind
finantele publice, cu modificdrire gi completerire ulterioare din srmele defarcate din unere
venituri ale bugetului de stat pentru ech librarea bugeteior locale, aprobate anual prn
legea bugetului de stat, 9i din cota de 18 5% prevazute la art 32 alin \1) o co? de i7o/a
se alocd bugetului propriu aljudetului, iar diferenla se repartizeazd pentru buqetele locate
ale comunelor, ora$elor gi municipiilor, astfel:



a) 80% din suma se repartlzeazd in doua etape prin decizie a directorului directiei

""nloL . frnantetor pubtice iudelene. in funclie de urmatoarele critelli populatre'

irpirf"G Ji" rntravitanut unitatii administratlv-teritoriale $r capacltatea frnancrara a unital'i

administrativ{eritoriale,--lf 
ioy. oin suma se repartizeaza, prin hotirare a consiliu u achitarea

ar,"r"tetor pror"nite din neplata cheituielilor de functionare in ordinea
stinerea progra re locala 9i

i care necesita ' Hot'rarea
lui directier generale a finantelor publice

j'3,o"l.L"or?t economice a fundamentat 9i

repartizat unitetilor administrativ- teritoriale sumele prin hotarare a Consiliului Judetean

o.nlru oroiecteie de tnfrastruciura care necesite cofinantare locala, pentru sustinerea

piogrametor ae Oezvoltare locale $r inleturarea efectelor produse de inundatii astfel

sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

fondul de rezerve bugetara
sume retinute ca urmare a gladului de necolectare
cheltuieli privind drumuri Judetene
cheltuieli privind drumurl comunale

10532 0 mii le ,

1 50'1 8,0 mii lei
350,0 mii lei,

585,0 mii lei,
850,0 mii leii

11289,0mii lei

Prin hoterarea Consiliului Judetului Galati N 174115 decembrie 2014 s-a aprobat

ultima rectificare a bugetului local al consiliului Judelului Galati, bugetul final fiind in

sum5delST340,OOmiilei,realizandu-seocre$tereaveniturilorqicheltuielilorde
106,16 % fatd de bugetul initial

in anul 2d14, prin HotAraiea Consiliulur Judelului Galali nr 13/30 01 2014 s-a aprobat

bugetul local al Consiliului Judelului
tompartimentul buget-contabilitate a pregbtit lansarea bugetului prin fundamentarea

veniturilor $i cheltuielilor bugetare pe fiecare capitol al clasificaliei bugetare

impreunS cu conducerei directiei au avut loc discutiite cu ordonatorii te(iari de credite

ln conformitate cu prevederile Legii nr 273l2006 privind finantele publice locale

asigurand in primul rand cheltuielile de functionare ale acestora 9i apoi dimensionarea

bugetului de dezvoltare-S-au 
verificat 9i analizat proiectele de buget ale institutiilor de sub autoritatea

consiliului, urmerind respectarea echilibrului veniturFcheltuieli, necesitatea, oportunitatea

si baza legalA a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare, mobilizarea

iesurselor existente, cregterea eficientei in utilizarea fondurilor
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr 5356i1812 2013, bugetului propriu al

Consiliului Judetului Galati Fau fost alocate urmdtoarele sume: 
mii lei _

Sume defalcate
descentralizate
Sume defalcate din TVA pelllqjtgrnurile judeler'l9jL:tomq!q!e

Sume defalcate din TV A pentru echilibrarea buge]elor locale

Finantarea drepturilor persoanelor cu handica

TVA pentru finanlarea cn-eltuielilor 51.877 I_) l

Veniturile bugetului local sunt constituite 9i din alte

stat, astfel:
- venituri proprii
- cote defalcate din impozitul pe venit ( 11 ,25 %)

t2

surse decat cele de la bugetul de
- mii lei -

2 200,00
44 186,00



- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

Lchilibrarea bugetelor locale ( 18 5 %) 19 495,00

Dupd aprobarea-bugetului de venituri 9i cheltuieli s-a urmarit executia bugetului, s-a

ueriiicat qi'analizat ledalitatea n""".,,u,"rnli"5Tj,llereua de modificare a busetului

de incasarea veniturilor Si de rectificdrile
ului Judetului Galati 9i al institutiilor de sub
una funclionare a acestora

Compartimentul buget-contabilitate in colaborare cu Directia GeneralS a Finantelor

Publice'Gala1r, a intocmit raportul cu privire la contul de incheiere a exercitiului bugetar

pentru anul 2b14, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetului Galali ff 77130 05 2014
' in anul 20.14 au fost duse la indeplinire atributiile Pregedintelui consiliului Judelului

Galati privind numarul de personal $i cheltuielile de personal aprobate prin H C J nr

18t3O 01 2014 Au fost rezolvate cu operativitate situaliile de deficit sau excedent la

cheltuielile de personal, prin rectificari aduse bugeului local Au fost respectate cu strictete

che1uielile de personai pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliulul

Judelului Galati 9i institu!rile din subordinea Consiliului Judetului Galati, neexistand cazuri

de neplata a drepturilor salariale
in exercitarea atribuliilor cu care este

anul 2014 au fost emise dispozilii cu

compartimentul buget contabilitate, privind:

investit Preqedintele Consiliului Judelean, ln
caracter individual, duse la 'indeplinire de

- drepturile salariale ale personalului Consiliului Judetean;
- incetare raporturilor de munca, raporturilor de serviciui
- promovari/delegari temporare in vederea exercitarii unor functii de conducere din

cadrulaparatuluideSpecialitatealconSiliuluijUdeteanSauinstltutiilesUbordonate
- numirea unor comisii de implementale a unor proiecte de inventariere $l

reevaluare a Patrimoniului;
- deplasarile delegatiilor consiliului judetean in streinatate

O preocupare importinta in aceasta perioada a constituit-o sporirea capacitetii de

atrageie de fonduri comunitare pentru derularea unor proiecte de interes comunitar

pentru dezvoltarea economica gi sociala a ludelului Galati Au fost asigurate condiliile

necesare pentru folosirea transparenta 9i eficienta a fonduri!or nerambursabile provenite

delaUniuneaEuropeana,dargipentruasigurareacofinantanidinbugetullocalpentru
proiectele 1n derulare compartimentul buget contabilitate asigure evidenta financiar

contabila a tuturor proiectelor in care Consiliul Judelului Galati este beneficiar

Consiliul Judetului Galati administreaza 9i activitatea de distributie a produselor

lactate Si de panificalie Pentru elevii din invdtemantul primar 9i gimnazial de stat 9i privat,

precum'si pentru copiii pre$colarr din gredinilele de stat 9i private cu program normal de 4

ore. in acest sens rnStitutta poate acceSa fondurile comun[are pentru furnizarea laptelui Si

a anumitor produse lactate in instituliile gcolare
in ceea ce priveste atributiile Compaftimentului bugete locale' prognoze 9i sinteze

economice referitoare la Programul "Cornul 9i Laptele", pe parcursul anului Scolar au fost

realizate punctaje lunare cu furnizorii de produse lactate 9i de panificatie pentru validarea

cantitStilor facturate, punctaie care se finalizau 9i cu o informare cdtre conducerea

institulre
La sfarqitul fiecerui semestru au fost depuse la sediul APIA Galati 2 cereri de

finantare insotite de documentele solicitate prln legislalia nalionalA 9i comuntard in
vigoJre in vederea obtinerii ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelul in instltutLlle

Scolare
lnspectorir APIA au efectuat controale de inspectie la sediul Consiliului Judetului

Galati, precum 9i la un esantion aleatoriu de 40 de institutii gcolare in vederea confirmarii
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dreptului la ajutorul solicitat Valoarea ajutorului comunitar obtinut in urma verificdrilor

efectuate a fost de 289.325,02 euro, suma care s-a constitutt venit la bugetul de stat
in acelagr timp, la nivelul Consiliului Judetului Galati s-a derulat 9i "Programul de

incuraiare a consumului de fructe in gcoli - Distribulia de mere"'program comunitar
menit sA incurajeze consumul de fructe in gcoli Sr se promoveze formarea de obiceiuri
alimentare sAnetoase $i prevenirea dlferitelor afectruni de senState (diabet, boli

cardiovasculare 9r obezitate infantili), mediatizand avantajele cu caracter nutritional 9i

fiziologic privind aportul de vitamine 9i minerale prin consumul de fructe Si legume in stare
proaspdta in perioada de distributie a fructelor proaspete in institutiile gcolare au fost
realizate de asemenea, punctaje lunare cu furnlzorul de mere pentru validarea cantitetilor
de mere facturate, punctaje care se finalizau Si cu o informare c6tre conducerea institutiei

La sfar$itul semestrului ll al anului gcolar 2013-2014 a fost depusd la sediul APIA
Galalt cererea de acordare a ajutorului financiar in cadrul "Programului de incurajare a

Consumului de Fructe in $coli -^Distributia de mere" impreunA cu toate documentele
solicitate prin legislalia in vigoare in urma controlului inspectorilor APIA la sediul institutiei
qi la un esantion de 10 qcoli, ajutorul financiar aprobat a fost in valoare de 1 458.3941ei,
sume care s-a constituit venit la bugetul de stat

in bugetul CJG pe anul 20'14 au fost prevdzute venituri din concesiuni gi inchirieri in
baza contractelor incheiate de Consiliul Jude[ului cu te(i, persoane frzice $i juridice

contributia lunara a perintilor pentru intretinerea copiilor in unitdtilor de protectie sociald,
impoz( pe mijloace transport mai mari de 12 tone, persoane fizice 9i persoane juridice

Analizand situatia pe categorii de venituri, aceasta se prezinte astfel:

A) VENITURI DIN CONCESIUNI $l iNCHIRIERI cu urmetoarea componenle:
CHlRll SPATIIALTA DESTINATIE d c
Partrdul Romania Mare,Spitalul de Pneumottiziologie,Spitalul de Boli lnfeclioase
Spitalul Judetean de Urgenla $coala Speciala C-tin Pufan
TA)(A CONCESIUNE d C

Dunasi SA, Dundrea SA Steaua Dunarii SA, Pibunni SRL, Ady Toma SRL
CHIRIE TEREN DRUMURI JUDETENE 36 contracte
CHIRIE LOCUINTA - 58 contracte
REDEVENTE CABINETE MEDICALE - 41 contracte
PREVEDERI DEFINITIVE = 371 OOO.OO IEI

iNcASARt REAL|ZATE = 393 713,00 tei
PROCENT REALIZAT = 106,13 %

Sumele incasate peste prevederi reprezrnt5 taxa achitata anticipat.
B) CONTRIBUTIE LUNARA A PARINTILOR PENTRU iNTRETINEREA COPIILOR

iN uNrrATrLE DE PRorEcTtE soc|ALA
PREVEDERI DEFINITIVE = 1 000 00 lei
iNcASARt REAL|ZATE = izotei
PROCENT REALIZAT = 12ok
in evidenta contabile a unitalii sunt inregistrate 310 sentinte civile emise de

Tribunalul Galati, avend ca obiect contributii intrelrnere minori S-a intocmit referat pentru
41 cazuri privind constatarea insolvabilitdtli, in baza dispozitiilor art 176 din Ordonanta
Guvernului ff 9212003 privind Codul de Procedura Fiscala republicatd cu modificdnle $i
complettarile ulterioare, in vederea scdderii d n evidenta Compartimentului Impozite I
Taxe a sumelor inregistrate

C) IMPOZIT PE IV]IJLOACE DE TRANSPORT MAI I\,IARI DE '12 TONE
PREVEDERI DEFINITIVE = 992 000,00 ler

iNcASARt REALTZATE = 1.010 237,00 lei
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PROCENT REALIZAT 101,840/0

incasdrile au fost realizate in procent de 100% intrucat autoritatile locale au

realizat venituflle estimate la impozitul pe miiloace transport li au virat cota de 40% la
Consiliul Judelului in caltate de ordonator principal de credite, Preiedintele Consiliului

Judetului Gal;ti a urmdrit Si suslinut realizarea lucrarilor de investilii Astfel intr-o
prezentare sinteticS, situalia realizarilor investitiilor pe total judet in anul 2013 comparativ

cuanul 2012, catgi a ponderii lorintotal realizeri an 2013 se prezinta astfel:

Sustinerea financiare, s-a concretizat in anul 2014, prin finalizarea 9i receplionarea
unor obiective de investitii, care au fost finantate atat din fonduri proprii cat gi din alte
fonduri Astfel au fost receptionate: lucreri de alimentare cu ape, canalizari, modernizeri,
reparatii strazi, drumuri, poduri, consoliddri imobile, reabilitari drumuri,investitii
spitale,deszapeziri,reparatii curente,dotari aparatura medicala,impadurire Schela, repa ratii

capitale
Activitatea de lnformatizare si Gestiune date
in cadrul Consiliului Judelului Galati existd un numdr de 115 calculatoare, 50

echipamente de calcul portabile, 40 imprimante/multifunclionale, faxuri telefoane care
necesita interventii ale compartimentului informatizare

Astfel in cadrul compartimentului informatizare si gestiune date in anul 2014 au

fost realizate in conformitate cu fi$ele postului urmdtoarele activitali
- Administrare relea de calculatoare ln locatiile din Bloc 'Cristal" Eroilor 7, Eroilor

13 , Eroilor 16, Eroilor 7a;7b
- intrelinere sisteme de calcul (instalSri SO gi programe noi, backup date,

devirusdri sisteme, achizitii/montare componente defecte, etc ) precum 9i instalare
configurare echipamente periferice in locatiile in care i$i desfeqoarS activitatea personalul

din cadrul CJ Galati;
- Colaborarea cu diverse compa(imente din cadrul CJ Galati in vederea realizdrii

unor lucrari de volum mare, actualizeri baze de date, lucrdri cu caracter grafic, etc i

- Administrare conturi utrlizator la nivelul retelei de calculatoare, actualizare server
legislatie;
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- mii lei -

Realizat
2013

Realizat
20't4

A I 2 3=211

TOTAL INVESTITII REALIZATE 20s906,2 221649,5 107,65

Din care:
l. lnvestitii din fonduri proprii '121376,0 116142,1 69

- Consil ul Judetului Galati 20807 ,6 63,20

- Consiliu Local Galati 59873,3 51276,6 95,66
- Consiliul Local Tecuci 6201,3 5646 5 9'1 05

Consiliul local Bere$ti $i Tq Buior 450,8 1 11,3 24 69
- Consilii ocale comunale 21928,0 32300,1 M7 .34

ll. lnvestilii din alte fonduri 84530,2 105507,5 124.81

- Consiliu Judetului Galati 1835 I 2401.1 130,79

- Consiltu
- Consiliu

local Galati
local Tecuci

55 35,1
10071 ,6

50,51
81,48

- Consiliu local Beresti $i Tg Butor 1207,1 2517 4 208 55

Consilii locale comunale 58169,3 84982,3 146 09

I
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- Urmerire corespondenta posta criptatA;
-,qJrini"trrr" rilea tel6tonie VolP din cadrul CJ Galati / sesizare furnizor privind

eu"ntr"i.te iefecliuni iare nu pot fi remediate de catre personalul speclalizat al CJ

Galati;
- intretinere 9i administrare echipamente de calcul portabile. utilizate de cetre

consitierii iuo'e1eni ii cL crt"ti penku gedintele in pleni administrare instalatie de

sonorizare sala de gedinte-- - 
- AOmnistr"i" site CJ Galali: scanare 9i publicare documente emise de CJ Galati'

declaratii de avere ale aparatului propriu !i a consilierilor iudeteni ai CJ Galali' rapoade

de actrvitate consilieri judeteni, situatii urbanism anunturi diverse;-- -- 
_ iublicarea in site_urile administratiri centrale a diverselor situalit financiare dln

cadrul institutiei
- tnstrurre personat propriu in vederea utilizdrii aplicaliilor 9i echipamentelor noi:

III,DOMENIUL PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE'SANATAE

SI SECURITATE IN MUNCA SI ASIGUARREA CALIATTII
in perioada ianuarie-decembrre 2014, Preledintele Consiliului Judelului Galati s-a

implicat'in rezolvarea problemelorserviciul de managemental resurselor umane sdndtate

gi securitate in munca 9i asigurarea calitetii contribuind la bunul mers al activitetii

institutiei.' in acest an au fost modificate 9l aprobate de 6 ori, Organigrama 9i Statul de

functir pentru aparatul de specialitate rl Consiliului Hotirarea

Consiliului Judetului Galati nr. 175 din 22 decembr rea unor

oo"trri din statuide funclir al aparatului de speciali Galali

La sfSrgitul anulur 2014. drn totalul de 148 in care 3

demnitari, 1 1O iunciionari publici 9i 20 personal in regim contractual

in perioada'ianuaiie 2O14 - decembne 2014 au fost incadrate in institutie in urma

organizarii concursurilor de recrutare, un numar de 7 persoane din care 6 functionari

fr"ofi"i 9l I persoana in regim contractual. in acelagi interval de timp au incetat rapodul de

serviciu respectiv raportul de muncd, unui numdr de 13 persoane' din care 1 1 functionari

oublrci si 2 persoane in regim contlactual.'in 
anul 2014 au f;st organizate examene Si concursuri de promovariin grad

profesional pentru 18 funclionaii publici care au indeplinit conditiile prevezute de lege $i 1

promovare in clase.
Au fost aprobate modificArile Organlgramelor $i Statelor de functii ale institu(iilor

din subordinea Consiliului Judetului Galati ianume Centrul Cultural ,,Dundrea de Jos"

Galati, Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului Public Si Privat al

Judeiului Galali, Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rdsvan Anghelutd" Galati'

Muzeul de lstorie,,Paul Peltanea" Galati
A fost aprobat Regulamentul de organizarea $i functionarea alBiblioteci , V A

Urechia"Galali,RegulamentuldeorganizareQifunctionarealSeviciuluiPublicJude(ean
Je Administraie a Diomeniului Public Si Privat al Judelului Galati Raportul final al evaludri

managerilor Centrului Cultural ,Dundrea de Jos" Galall l\'4uzeului de Arta VizualS

Galalil\.4uzeul de lstorie ,,Paul Pdltanea' Galali 9i Biblioteci , V A Urechia" Galati

A fost aprobatd prin Hotararea N 1O2 din 25 iunie numirea managerului la

Complexul Muzeal de Siiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati, institutie de arte 9i

culturA subordonatd Consiliului Judetului Galati.

Deasemenea au fost aprobate plin Dispozilii ale Pre$edintelui Consiliului

JUdetulutGalatimodific6rialeorganigramelorgistatelordefunC\iipentruspitaleledin
reteaua Constliului Judetului Galatr
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Au fost aprobate prrn Hotirare a Consiliului Judetului Galati Planurile de ocupare

a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati,

Direclier Judeten nel Judetuilui Galati

si Drrectier Gene a I u12015.' in perioa iv oa'tlrnentLl ul de

asigurarea calitdlii au mentinut, imbunetElit ( Management al

Calitdtii in cadrul Consiliului Judelului Galati, asffel:
lvlentinerea Sistemului de Managem3nt al Calitdtii - s-a realizat prin suslinerea

tuturor audituri de calitate in cadrul structurilor apa(inand consiliului Judetului Galali

Toate auditurile au fost efectuate in conformitate cu "Programul de audit" pentru anul

2014, concelizatea lor evidentiindu-se prin rapoartele de audit intocrnite cu ocazla

auditurilor interne de calitate
Dezvoltarea Sistemului de lvlanagement al Calitetii - in urma auditurilor de calitate

efectuate gi pe baza recomanderilor cDAQ s-a stabilit necesitatea procedur5rii unor noi

activitdli desfegurate de compartimentele auditate Acestea au fost create 9i implementate

in cadrul structurilor CJG.
imbun6tatirea Sistemului de Management al Calitetii - la initiativa salariatilor

serviciilor $i compartimentelor din cadrul CJ au fost intocmite cereri de modificare a

documentelor (CMD-uri) prin care s-au adus modificari de forma Si fond la procedurile

operationale gi de sistem existente
De asemenea, ca urmare a auditSrii activitalii Consiliului Judetului Galati de catre

AMG CERT SYSTEI\i]S s-a obtinut Ce(ificatul de calitate nr 0930400332/28 09 2014

lnstitutia Consiliul Judetului Galati abordeaza ca, solulie extrem de eficace pentru

rezolvarea problemelor de fond cu care se confrunte, managementul prin obiectlve acesta

reprezintand cel mai utilizat sistem de planificare, luare a dec ziilor 9i control
Referindu-ne la stadiul $r rezultatele obiectivelor calitdtii pe perioada de timp

analizate se desprind urmdtoarele:
- Obiectivul principal in activitate il constituie atragerea de fonduri; acesta fiind in legeture

cu obiectivele organizationale, nevoile clientului Si a$teptdrile pietii;

- Asigurarea resurselor umane la nivelul organlgramel;
- lmplicarea directorilor 9i gefilor de servicii in conStientizarea salariatilor privind

importanta Sistemului de [.4anagement al Calitdtii;
- Stabilirea in cadrul structurilor Consiliului Judetului Galati a procedurilor operationale 9i

de sistem ce urmeaza a fi concepute 9i implementate in Sistemul de lvlanagement al

Calitetii;
- Participarea personalului la cursuri de instruire
pe linie de asigurare a calitetii,

gi forrnare specializate, inclusiv instruire

- Reactualizarea listei documentelor de interes public Ai a
produse $i/sau gestionate conform Legii nr 54412001 $i
mod organizat,
- Asigurarea bugetului pentru plata salarillor aparatului propriu al CJG.

IV-DOMENIUL-LICITATII,MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE

UTILITATE PUBLICA SI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE

Conform Hoterarii Consiliului Judetului Galati nr 339/30 iulie 20'13 privind

aprobarea organrgramei 9i a statului de functii ale aparatului de specialitate al C J G a

fost infiintat Serviciul licitatii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publicd F

unitate de implementare proiecte

llstei categoriilor de documente
difuzarea cetre mass-rnedia in
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Pnncipalele activiteti desfesurate in cadrul Servrctului licitatii' monitorizare a

serviciilor comunitare de util(ate publicd ii Unitate lmplementare Proiecte in perioada

ianuarie - decembrie 2014 au fostl
- in urma procedurilor de achizitie publicd au fost incheiate:

- 1 15 contracte de achizitii publice de prestari servicii;
- 53 contracte de achizitii publice de furnizare produse
- 1O contracte de achizitii publice de executie lucrari

Dintre care:
- 106 contracte incheiate in urma unel achizitii directe,
- 2'1 contracte incheiate in urma negocierii fere publicarea prealabila a unui anunt

de participare;
- 11 contracte incheiate in urma cererii de oferte;
- 25 contracte incheiate in urma licitatiei deschise;
- 15 contracte servicii incheiate conform anexei 28, art. 16 din O.U G nr 3412006

actualizata
- Participarea la intalniri de analiza 9i clarificdri a proiectului ,'Sistem de management

integrat al degeurilor in judetul Galali" organizate la l\ilinisterul Mediului 9i Schimbdrilor

Climatice - Direc$a Generala AM POS Mediu;
- Realizarea corespondenlei cu Ministerul Mediului si Schimbrrilor Climatice-
Departamentul pentru Ape Paduri $i Piscicultura, Direclia SilvicE Galati' UAT Valea

Mdrului cu privrre la terenul necesar construirii Statiei de tratare mecano-biologica Galati

in cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al deSeurilor in iudetul Galati',

- Realizarea corespondentei cu consultantul Asocierea S C Resourcing Environmental

Consulting SRL $i S C Fichtner Environmental SRL cu privile la schimbarea solutiei

tehnice a proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judelul Galati', ca

urmare a aderdrii municipiului Tecuci la ADI ECOSERV Galati,
- Realizarea coresponden.tei cu Administratia Nationala ,Apele Romane", Primdria

lvlunicipiului Galati, in vederea oblinerii avizelor necesare proiectului ',Sistem de

management rntegrat al degeurilor in judetul Galati";
- Tranimiterea cetre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a raporterii

in sistem informatic a indicatorilor de performantd, indicatorilor de cost, indicatorilor de

monitorizare a programelor de investitii refentoare la starea serviciilor comunitare de

util ate publicd aferente primului semestru 2014;
- Colaborarea cu Unitatea de l\,4anagement al Proiectului ,,Controlul lntegrat al Poluerii cu

Nutrienli" din cadrul Ministerul l\.4ediului $i SchimbArilor Climatice in vederea

implementdrii proiectului ,,Controlul lntegrat al Poluarii cu Nutrienti',
- Colaborarea cu Asociatia de Dezvoltare lntercomunitarA , Serviciul Regional Apa Galati
precum 9i cu operatorul regional S C Apa Canal S A Galali in cadrul prorectului

,,Reabilitarea Si extinderea infrastructurii de ape 9i apd uzate din jude!ul Galati"
- Participarea la seminarul privind varianta preliminard a contractelor cadru de delegare a

gestiunii serviciilor de salubritate st ghldul pentru implementarea acestora, organizat de

Ministerul Mediului 9i Schlmberilor CImatice, Direclia Generald Al\'4 POS Mediu,
- Participarea la int6lnirea de lucru privind pregatirea portofoliului de proiecte pentru

perioada de programare 2014-2020,
- Participarea la intalnirile de analiza a Strategiei de dezvoltare a judetului Galati 2015-
2020;
- Cooperarea cu consiliite locale cu privire la reglementdrile privind gestiunea deqeurilor;

- Coordonarea gi cooperarea cu consiliile locale cu privire la asigurarea 9i dezvoltarea

serviciilor comunitare de utilitali publice;
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- Colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei publice, precum

9i cu organele teritoriale ale acestora, pentru rezolvarea unor probleme din domeniul
servrcrilor comunitare de utilitati publice:
- Colaborarea cu birourile de monitorizare din cadrul prefecturii, ministerelor 9i autorit;t lor
administratier publice centrale,
- Transmiterea de informatii de interes public ca respuns la solicitArile cetatenilor;
- Realizarea unor proiecte de hotdrare in vederea elaborerii 9i implementdrii unor proiecte

de interes local sau regional:
- asocierea Judetului Galati, prin Consiliul Judelului Galati, cu unitdtile

administrativ-teritoriale municipiul Tecuci si comuna Barcea din iudetul Galali, prin

Consiliile Locale Tecuci si Barcea, in vederea accept5rii acestora din urm5, in calitate de
membri al Asociatrei de Dezvoltare lntercomun(are ECOSERV Galati;

- asocierea Judetului Galati, prin Consiliul Judetului Gala!, cu unitdtile
administrativ-teritoriale comunele Bdldbdnesti, BEneasa, Cavadtnesti, Ghrdigeni, Redesti
din judetul Galali, in vederea acceptdrii acestora din urmi, in calitate de membri al
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitarA ,,Serviciul Regional Apa Galati";

- modificarea Hotdrarii Consiliului Judetului nr 407129 1O 2013 privind aprobarea
Master Planului revizuit Si a Listei prioritare a obiectivelor de investitii ce asigura serviciile
de apa $i apa uzata in judelul Galati:

- aprobarea achizitiei de servicii de agent de procese pentru proiectul ,,Reabilitarea
9i extinderea infrastructurii de apd ii apa uzatd din judetul Galati';

- aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetului Galatl sl Consiliul Local Tepu
in cadrul proiectului ,,Controlul lntegrat al Poluarii cu Nutrienti"

V.DOMENIUL ARHITECT SEF

Pe perioada ianuarie - decembrie 2014, in cadrul Compa(imentului
urbanism, amenajarea teritoriului gi urbanrsm s-au efectuat urmAtoarele
lucrdri:

. S-au emrs 2'13 de certificate de urbanrsm,

. S-au emis 76 de autorizatii de construire/desfiinlarei
. Au fost emise 156 avize ale structurii de specialitate

certificatelor de urbanism de cdtre primarii comunelor;
. Au fost emise 93 avize ale structurii de specialitate

autorizatiilor de construire/desfiinlare de cdtre primarii comunelor,
. Au fost reactualizate taxele pentru un numdr de 24 aulotizalii de construire;
. Au fost intocmite situatiile privind taxele de certificate de urbanism S

autorizatii de construire/desfiintare pentru anul 2014 9i transmise la Directia Economie Si
Finante in vederea efectudrii plililor a 50o/o din cuantumul taxelor percepute de Consiliul
Judetului Galati de catre consiliile locale din judel;

. Au fost intocmite situatiile taxelor aferente timbrului de arhitecturd gi

transmise lunar la Uniunea Arhitectilor din Romania Galati;
. Au fost intocmite situatiile autorizatiilor de construire emise in extravilanul

localitdlii gi transmise lunar la ANIF - FIF Galati;
. Au fost transmise lunar cetre Directia de Statistica a judelului Galati situatia

autorizaliilor de construire
. Au fost avizate in Comisia tehnicS de amenajarea teritoriului gi urbanism un

numar de 2 Planuri Urbanistice Generale $i Regulamentele Locale de Urbanism aferente
munrcipiului Galati $i comunei lvlatca Si 14 Planuri Urbanistice Zonale, Si anume: S C
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,,GREEN SUN' S.R.L - ,,PUZ 9i RLU Construire parc fotovoltaic, dnrmtlri de acces'

organizare de Santier, racord electric aferent, imprejmuire teren in comuna lveqti"l ,S C

,,FERARU FIF' S.R L -,,PUZ 9i RLU Amenr iare parc panouri fotovoltaice in municipiul

iecuci, judelul Galati"; ,,S C ,DREAI\,4S RIVIERA" S R L - ,PUZ 9i RLU Complex de

agr"r"nt gi deservire Riviera, in comuna Vinatori ludetul Galati", S C ,,BAUMEISTER'
Sln.f. - ,,iUZ gi RLU Construire acoperig t, renuri de sport in municipiul Tecuci"; S C

,,PECHEA EOLIAN' S R L Buzau - ,,PUZ 9i RLU Centrale electric; eoliane Pechea

(turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice,

modernizare drumuri de exploatare, organizare de gantier) in comuna Pechea' judetul

Galati"; S C ,,SUHURLUI EOLIAN' S.R L Buzeu - ,,PUZ $i RLU CentralS electrica

eolia;d Suhurlui (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme

tehnologice, organizare de gantier) 9i servitute de trecere subterana / de suprafate i
aerianiln comunele Suhurlui, Costache Negri, iudelul Galati"; S C ,'NiloDlGA ENERGY'

S R L - ,,PUZ gi RLU Construire centrale eoliana de 2 MW numitd l\'4E1; retea de

descdrcare energie electrice in LEA 20 kv - stanga lve9ti, dreapta SPP 43, drum acces;

modernizare drumuri de exploatare DE 1577 DE 1578, DE '1576, racord electric
platforme macara; organizare gantier in cornuna Liegti 'Primdrla municiplului Galatl -
iPUZ 

9i RLU Faleza Dunerii Galati"; Primdria municipiului Galali - 'PuZ 9i RLU Cartier

Traian Nord Galali"; Primdria municipiului Tecuci - "PUZ $i RLU - Zona UN/l 01589

municipiul Tecuci", Campeanu Tudorel gi Campeanu Carmen - "PUZ I RLU -
lntroducere teren in intravilan, sat Costi, comuna Vanatori", Butnaru Viorel $i Tdbdrag

cheorghe - "PUZ 9i RLU lntroducere in intravilan a suprafeter de 21 020,00 m p 9i

parcelire pentru locuinte in comuna Smirdan"; S C 'FOCUS FRANCINO'S R L - "PUZ

gi RLU Construire centru de activitate recrealionate, turism $i activitdli complementare in

comuna Vindtori';
. S-au completat gi reactualizat avizele privind actuallzarea Planului de

Amenalarea Teritoriului Judetean Galali;
. S-a acordat asistente tehnicE de specialitate pentru toate localitelile

judetului privind procedura de autorizare, conform Legii nr 50/1991, privind autorlzarea

exeCutdrii lucrdrilor de constructii, republicata q a Ordinului ff 143012005 al Ministerului

LucrSrilor Publice, Transporturilor 9i Locuintei de aprobare a Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr 50/199'1
. Au fost indeplinite obligaliile conform contractu!ui de finantare privind

derularea proiectului ,,impddurirea terenurilor agricole degradate constituite in perimetre

de ameliorare Schela":
. Au fost aduse la indeplinire obligaliile, conform contractului de custodie al

ariei naturale protejate 'Padurea Gerboavele" - lntocmire raport de activitate prvind
exercitarea custodiei, transmis Agentiei pentru Protectia Mediului Galati;

. Au fost rezolvate toate petiliile repartizate Compartimentului Urbanism

Amenajarea Teritoriului Si Protectia mediului ce au avut ca subiect activiteli reglementate
de Legile nr. 50/'1991, 350/2001, 42212001,54412001.

in activitatea de rnvestitii s-a urmarit execulia gi realizarea in termen a obiectivelor
cuprinse in Lista proiectelor gi obiectivelor de investitii pe anul2014 dupa cum urmeazit

. lucrari de .

- modernizare a imobilului din strada Domneasc6 nr 91, relea de gaze

aferenta Si alimentarea sediului Centrului multicultural ,,Dunarea de Jos"
- reparalii capitale Qi diverse lucreri de reabilitare, extindere, modernizare 9r

reabilitSri la spitalele aflate'in proprietatea Consiliului Judetului Galalii
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. A fost acordate asistenle tehnice de specialitate Consiliilor Locale $i

unitdtilor sanitare, la solicitarea acestora, pentru intocmirea temelor de proiectare in

vedeiea derulerii procedurilor de achizitii pentru obiectivele de interes local,

. Dupi incheierea contractelor, specialigtii din cadrul aparatului tehnic de

specralitate al consiliului Judetean Galali au participat la urmarirea e,xecutiei lucrarilor 9i

la efectuarea receptiilor la terminarea lucrerilor sau finale atet la lucrSri ale serviciului de

investilii gi urmdriri ale serviciului de drumuri 9i poduri' cat ale altor subunitdti ale

Consiliului Judetului Galati;
. lnvestitia "imprejmuirea Parcului Zoo" s-a realizat in concordant' cu

standardete europene ale gridinilor zoologice.
Obiectrvele urmarite sunty' rczolua-ea unei intr5ri moderne in parcul zoo' cu dotdri pentru public ce

vor contribui la buna desfagurare a programului de vizitare 9i informare,
/ separarea fluxurilor de circulalie - pentru vizitatori 9i pentru personalul de

deservirei
. [n cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, Axa Prioritard 1

- Sprrinirea dezvolErii durabile a oraqelor - Poli urbani de cre$tere, in anul 2014 au fost

finaliz;te lucrarile de consolidare gi modernizare $r de dotare a imobilului situat in strada

Domneasce nr. 91, in vederea infiinlarii ,,Centrului multicultural <DunArea de Jos>" Acest

centru va deveni un element de referintd in promovarea culturii, in cadrul acestuia

urmand a se desfdgura urmatoarele activitati: expozitie de arta plasticd, me$tegug,

artizanatidesign ambiental,manifestdri cu caracter multimedia, care sd scoaE in evidenle

particularitdtile, dar 9i elementele comune ale fiecarul vector cultural;serate

musicaleice;acluri;prezentdri specifice operatorilor culturali din fiecare judel al Regiunii

de Dezvoltare Sud - Est: expozitii, informari pentru public;

La solicitarea Prefecturii, a primdriilor 9i a institu!iilor publice, o serie de speciali$ti din

cadrul serviciului de investitii au participat la procedurile de evaluare a unor calamitati
produse de inundatii, seisme locale in iudetul Galati;
i'regdtirea $i ameajarea unei locatii pentru adapostirea elicopterului 'Sl\'4URD' care a fost

repartizat judetului Galati in anul 20'14,

Pregatirea gi verificarea documentelor necesare in vederea elabordrii

documentatiei de atribuire a serviciilor de consultanlS Si conceptie tehnica pentru

intocmirea Aplicatiei de finantare 9r a Documentaliei tehnice pentru proiectul ,,Sistem de

management integrat al degeurilor in iudetul Galalr'
. Particrparea la intalniri de analize a stadiului proiectului ,,Sistem de management

integrat al deqeurilor in judelul Galati" organizate la Ministerul N'4ediului $i Schimbdrilor

Climatice-Directia GeneralSAlM P O S Mediui
.Asistarea operatorilor 9i autoritetilor administratiei publice locale in procesul de

accesare gi atragere a fondurilor pentru investitii;
. Particrparea la procesul de elaborare a proiectelor de investilii publice ce necesitd

o abordare judeteane sau care inglobeaze oraqe 9i/sau zone rurale;
. Colaborarea cu birourile de monitorizare din cadrul prefecturii, ministerelor 9i

autoritatilor administratiei publice centrale;
. Cooperarea cu consiliile locale cu privire la reglementerile privind gestrunea

degeurilor;
. Coordonarea gi cooperarea cu consiliile locale cu privire la asigurarea 9i

dezvoltarea serviciilor cornunitare de utilitati publice
. Colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale ale administrat ei publice.

precum gi cu organele teritoriale ale acestora, pentru tezolvatea unor probleme din

domeniul serviciilor comunitare de utiliteti publicei
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.intocmirea informerilor, a rapoartelor de specialitate 9i a analizelor prlvrnd

activitatea servrciului;
.Acordarea consultantei tehnice de specialitate consiliilor locale pentru elaborarea

documentatiilor de finantare in vederea accesdrii de fonduri nationale Qi comunitare,

. Participarea la gedinte de analiza privind situatia de$eurilor la niveluljudetului;

. Realizarea corespondentei de specialitate in cadrul serviciulur 9i colaborarea cu

compartimentele din cadrul Directiei Arhitect $ef 9i toate directtile din aparatul propriu al

Consiliulur Judetului Galati in vederea rea[zArii activititilor speciflce;
. Actualizarea bazei de date privind Asocialille de dezvoltare intercomunitare legal

constituite la nivelul judetulur Galali,
. Transmiterea de informalii de interes public ca rdspuns la soliciterile cetatenilor;
. Participarea in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor 9i la receplia finale la

obiectivele de alimentare cu apA, drumuri gi podurijudetene;
. Participarea in comisiile tehnice de urbanlsmi
. Verificarea situalitlor de lucr5ri 9i a stadillor fizice a lucrdrilor finantate din fonduri

proprii sau alte fonduri;
. Urmirirea contractului aferent programului ,,Lapte S Corn', respectiv a programulu

de incurajare a consumului de fructe proaspete (mere) $l implementarea masurilor

adiacente distributiei de mere, la nivelul Consiliului Judelului Galati in 2014;
. Reatizarea unor proiecte de hotarare in vederea elabordrii 9i implementarii unor

proiecte de interes local sau regional
. Aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetului Galati, in vederea

implementarri proiectului ,,Sistem de management integrat al degeurilor'in iudetul Galati"i

. Participarea in diferite comisii de licitatii, ca membri, cu probleme tehnice de

constructii montaj;
. Urm6rirea desl6gurarii contractelor de lucrari de constructii-montal

. Lucrari deszapezire iarna 2013 . 2014, fafia probleme cu drumuri blocate 9i

localitdti izolate s-a demarat procedura achizitiei unei maSini multiluncllonale pentru

tdrerea vegetatiei de pe acostamentele drumurllor judelene, fasonarea copacilor 9i

deszepezirels-a efectuat tAierea vegetaliei de pe acostamentele drumurilor judetene, pe

o lungime de 220 km x 4 treceri = 880 km s-au demarat procedurile achizitiei unei maqini
pentru marcaje rutiere;s-a demarat 9i realizat achizitionarea unui contract cadru de
servicii de prevenirea $i combaterea lunecusulut 9i inzApezirii pe drumurile iudetene, pe o
perioade de 3 ani (2014 = 2017);s-a realizat in regim de urgentd viabilitatea drumurilor

iudelene,s-a procedura de achizitie a expertizei tehnice 9i d.a. li de accesare fonduri
europene pentru modernizarea drumurilor judetene pe o lungime de 1'16 km;s-a demarat
procedura de achizitie a serviciilor de inventariere a copacilor pe drumurile iudetene in
vederea taierii celor uscati;s-a procedat la refacerea fundatiei drumului pe DJ 2424
Gdnegti - Cavadinegti, evitand producerea unor accidente rutiere grave s-au asigurat
toate conditiile pentru ducerea la indeplnire a soliciterilor tuturor comunelor 9i rezolvarea
tuturor proiectelor atat pe drumurile judelene cat $i la toate U A T -urile din iudetul Galall
pe Ordonanta de Urgente ff 2812013,s-au rncheiat contracte de utilizare a zonelor
drumurilor;s-au eliberat autorizatii speciale de transport pentru transporturi agabaritice,s a
urmarit si predat amplasamente gi tdierea copacilor uscati pe drumurlle judetene

valorificand materialul lemnos prin plata de catre executant = 7560 lei teierea prin

contract fiind gratuitS;s-a colaborat cu toate instrtutiile din judetul Galali 9i cu insttulii din

tarA, solutionand toate cererile adresate
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Principalele activitSli desfigurate in perioada ianuarie - decembrie 2014 au

fost:
. Actualizarea regulamentelor pentru efectuarea serviciului de transport rutier public

de persoane prin curse regulate $i a caietelor de sarcini ale serviciului de transport prin

curse regulate 9r culse regulate speciale (actualizare prin HCJ Galati nr 61/2014 $i HCJ

Gala\t ff 6212014),
. Actualizarea anuala a programului de transport judelean prin curse regulate (HCJ

Galati nr.75/2014);
. intocmirea contractului de delegare de gestiune pentru serviciul de transport public

de persoane prin curse regulate (HCJ Galati N 17912014),

. Verificarea respectrrii condiliilor impuse de lege atunci cand operatorrl de

transport au notificat Consiliul Judelului Galati cu privire la inlocuirea autovehiculelor cu

care au obtinut licente de traseu;
. Eliberarea prin hotdrari ale Consiliului Judetului Galatr a unui numdr de 21 licente

de traseu in vederea efectudrii transportului public de persoane prin curse regulate

speciale
. Efectuarea controalelor la sediul operatorilor de transport care desfdgoard

transport public de persoane prin curse regulate speciale;
. Actualrzarea tarifelor percepute pentru eliberarea licentei de traseu pentru

efectuarea serviciului de transport public iudetean de persoane prin curse regulate

speciale (HCJ Galati nr 180/2014);
. intelniri periodice cu operatorii de transport, asociatille reprezentative $l

reprezentantii autoritatilor localel
. intocmrrea de informeri, respunsuri la petitii, note de colaborare, rapoarte de

specialrtate Si analize privind activitatea compartimentului AJTP

VI.DOMENIUL
Patrimoniul public

PRIVIND PATRIMONIUL PUBLIC SI PRIVAT
al judetului Galati a devenit proprietatea unit5tii administratlv

teritoriale in baza H G nr 562/5 02 2002, publicata in NI O nr 605 bls/16 08 2002

Patrimoniut public al judetului Galati care cuprinde conform anexelor la H G

N 56212002, 258 pozitii, reprezentend imobile, inclusiv terenurile aferente, drumuri

poduri, cimitire 9i paduri este in administrarca Consiliului Judetului Galali si a

institutiilor subordonafe.Consiliul Judetului Gala\i administteazd direct 16 localii 9i

indircct Win instituliile subordonate li serviciile publice judetene diferenta de locatii

ln total, ln baza inventarului scriptic conform anexelor la H G nr 562/2002, respectiv

nr 867/2002 domeniul public este formal dtn.46 drumuri iudetene - lungime aprox.865

km,132 poduri - lungime aprox.3,6 km.peduri - 399 ha imobile - 66 buc. teren

intravilan - 55 ha,teren extravilan - 53 ha apartamente - 65 buc.,spitale - I buc.
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ln anul 2014 Directia de patrimoniu a desfasurat urmatoarele activitati: a gestionat faptic
patrimoniul public al Judelului Galalidirect sau pr n institutii subordonate, a tinut evidenta
faptica a patrimoniului public al Judelului Galati ,a tinut evidenta, a centralizat 9i a
monitorizat , datele privind patrimoniul public al municipiilor, oraSelor si comunelor,a
participat la inventarierea anuala, faptica a patrimoniul public aljudetulu! Galati,a intocmit
,in baza expunenlor de motive ale initiatorilor gi a urmarit promulgarea hotdrerilor de
Guvern privrnd patrimonrul public al iudelului
a gestionat, faptic,patrimonrul privat al judelului Galali $t al Consilrului Judetului Galali,a
gestionat bunurile, rechizitele 9i materialele Consiliului Judetului Galati ,a gestionat
instalatiile Si utilitatile de la imobilele Consiliului Judetului Galati a urmarit conform
contractelor de prestari servicii ,activitatea de intretinere $i exploatare a instalatiilor ce
apa(in imobilelor Consiliului Judelului Galali, a urmarit, conform contractelor de prestari

servicii, activitatea de paze, curdtenie 9i pazA contra incendiilor la inobilele Consiliului
Judetului Galal,a participat la inventarierea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al
judetului,a pa(icipat la actiunea de valorificare, casare Qi declasare a bunurilor a acordat
consultantd consiliilor locale in vederea desfd$urArii in bune conditii a activitalii de
administrare a bunurilor a acordat consultanta consiliilor locale in prob eme de legrslatie
specifica administrdrii domeniului public Ai privat Operalia de inventariere a domeniulu
public a fost incheiatd faptic conform rapoartelor prezentate de catre cele patru comisii
de inventariere Comisier centrale ln paralel cu inventarierea patrimoniului public, conform
aceleia$i dispozilii a fost incheiate 9i inventarierea patrimoniului privat al Consiliului
Judetulur Galali, reprezentat de mijloacele fixe gi obiectele de inventar aflate in folosinla
directiilor gi compartimentelor distincte apa(inand aparatului propriu. Directia Economie qi

Finante deruleaza operatiunea de reevaluare a tuturor bunurilor ce apartin domeniului
public $i privat alludetului

VII.DOMENIUL JURIDIC

Principalele actrvitati desfe$urate in cadrul Serviciului Contencios 9i Probleme juridice in
perioada ianuane - decembrie 2014 au fost:

. S-a acordat consultant5 juridlcd in domeniul administraliei publice la cererea
primarilor, viceprimarilor, consilierilor locaI gr secretarilor din ludetul Gala(rl

- S-a acordat consultan(a juridicd Comisiilor pe domeniul de specialitate Si
consilierilor judeleni, la solicitarea acestora;

- Avand in vedere ce Pregedintele Consiliului Judetului reprezintd interesele
institutiei in relatia cu autoritdlile qi justitia, in conformitate cu at1 102 alin '1 9i 21 alin 3

din Legea ff 21512001 a administralier publice locale, republicatd, a imputernicit
consrlierii JUndici din cadrul Serviciului Contencios $i Probleme juridice se reprezinte
interesele institutiei in instanta;

- S-a desfesurat activitatea de asistentd juridicd in fata instanlelor de judecatS, care
consta in elaborarea Si formularea de acliuni, intampinari propunerea probelor, obiectiuni
la expertize, r5spunsuri la interogatoni, precizeri concluzii scrise, cei de atac, propuner
de renunlSri la actiuni gi cai de atac precum Si exercitarea tuturor mijloacelor legale de
apdrare a drepturilor $r intereselor Consiliului Judelului Galati 9i al Preqed ntelui
Consiliului Judelului Galali in fala instanlelor de JUdecata in cauze e in care este crtata
institutia sau pre$edintele; Activitatea de asistentd luridica in fata instantelor a presupus qi

deplasiiri la instantele din tara pentru reprezentarea Consiliului Judetului Galati de
exemplu: Tribunalul Targu lvlureg JudecStoria Adjud, Curtea de Appel la$i Judecetoria
Tecuci;

- Au fost vizate juridic toate proiectele de dispozitie 9i proiectele de hotdrari ale
Presedintelui Consiliulur Judetului Galatr Sr ale Consiliului Judelului Galati;
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- S-a acordat viza 9r opinia juridice pentru incheierea contractelor de achizilie
publicd precum 9r a contractelor de inchiriere ale apartamentelor proprietatea Consiliului
Judetului Galali.

in cursul anulur 2014 au fost instrumentate numeroase Dosare in instantd, in
urmatoarele domenii; contencios admrnistrativ, civil, contraventional gi penal, parcurgandu-
se ceile ordinare qi extraordinare de atac

Dosarele au avut ca obiect:
- Aplicarea Legri 188/1999 privind Statutul functronarilor publici, republicata cu modificdrile

Qi completarile ulterioare gi a Legii nr 215l2011 privind administratia publice localS,
republicate cu modificdrile gi completer le ultenoare
- Calitatea de autoritate tutelard a domnului Presedinte al Consiliului Judelului Galali
a) dosare care au avut ca obiect incredintarea minorilor,
b) plasamentei
c) incuviintarea sau deschiderea procedurii adoptiilor,
d) reintegrarea minorului 'in familiel
e) mdsuri de protectie speciala a minorului;
f) instituirea tutelei.
- Anularea sau modificarea actelor administrative (Dispozitii emise de ceke Pregedintele
Consiliului Judetului Galati sau Hotdrari adoptate de Consiliul Judetului Galati), prin
aplicarea Legii N.55412004 a contencrosului administrativ, cu modifrc5rile gi completdrile
ulterioare;
- Aplicarea Legii nr. '10/2001, republicatd, cu modificarile gi completarile ulterioare
- Urmdrire dosare procedura insolventei,
- Pretentri despagubrfl materrale te(r:
- Cauze penale (furturi etc ),
- Drepturi bane$ti solicitate de angaja(ii institutiilor subordonate Consiliului Judetului Galati;
- Litigii privind achizitiile publice;
- Obligatia de a face;
- indreptare eroare materialS,
- Constatarea dreptului de proprietate al Consiliului Judetului Galati;
- Realrzarea dreptului de proprietate al Consiliului Judelului Galali
- Contestalii la executare
- Suspendare executare hotarare civila;
- Suspendare executare act administrativ;
- Ordonanta Presedintiale;
- Plangere contravenlionale;
- Exceplie nelegalitate act administrativ,
- S-au elaborat rapoarte gi analize de specialitate pentru fundamentarea proiectelor de
hoterari Si dispozitii;
- S-au rezolvat problemele juridice impuse de aplicarea noii legislatii,
- Solicitarea documentelor necesare avizerii actelor administrative supuse controlului
juridic sau refacerea documentatiei dacd este cazul,
- Examinarea, verrficarea gi acordarea avizului de legalitate actelor administrative ale
institutiei, inainte de emitere, precum gi contractele in care consiliul este pade, inainte de
incheiere, din oficiu sau la solicrtarea factorilor responsabrli, dupd cazl
- Realizarea altor lucreri gi indeplinirea altor atnbu!ir stabilite prin legi ordonante gr hotdrari
ale Guvernului, Ordine ale l\,4ini$trilor sau dispuse de conducerea Consiliului Judelulut
Galali
- S-au intocmit note de colaborare intre Direc(iile din cadrul aparatului de specialitate 9i s-
au elaborat rispunsuri la notele de colaborare primite de la Directirle gi serviciile din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galati;
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- Examinarea, verificarea $i avizarea din punct de vedere juridic a documenta!iilor tehnice
privind acordarea Certifrcatelor de urbanism Si Autorizatiilor de constructie din cadrul
Directiei Arhitect $ef potrivit Legii nr 50/1991 privind autorizarea executerii lucrdrilor de
constructii;
- Acordarea de consultanlA turidice 9i participarea la lucraflle Comtsiilor de specialitate a
Consiliului Judetulur Galati, la solicitarea acestora

VIII.DOMENIUL PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN

in planul de audit aprobat pe anul 2014 s-a prevazut efectualea a 43 de misiuni de
audit. Obiectivele stabilite prin planul de audit au fost realizate in procent de 100%
in anul 2014 au fost formulate un numar de 217 recomandari care au fost

rmplementate sau se afla in curs de rmplementare in conformitate cu calendarele de
implementare a recomandarilor

Princrpalele rezultate obtinute in urma misiunilor de audit:
- Fonduri alocate UAT-urilor din judetul Galati neutilizate conform prevederilor

legale:
- 192.930,27 lei
- 5.269 lei
- 49.248,77 lei
- 80.000 lei

- Prevenirea efectuarii din buget a unor plati nelegale: - 1.964.808 lei

- Plali efectuate fara respectarea prevederilor legale - 127.625,451ei
- 27.935,15|ei

Majorari de intarziere calculate ca urmare a neexecutarii lucrarilor in termenele prevazute
in contracte:

- 20.000 lei
_ ,t7 .290 I

TOTAL = 2.485.106,64 lei

Auditorii au intocmit fi$e de urmarire a recomandarilor conform termenelor stabrlrte in
calendarele de implementare, ordinele de serviciu au avut ca obiective gi urmarirea
modulur de indeplinire a recomandarilor stabilite in rapoartele de audit anterioare, au fost
intocmite la nivelul structurii situalii cu privire la termenele de implementare a
recomandarilor pe fiecare entitate in parte sistemul de monitorizare, au fost solicitate
institutiilor auditate date cu privire la stadiul implementarii recomandarilor
Au fost stabilite un numar de 217 de recomandari, din care 119 au fost implementate in
totalitate, 97 sunt pa(ial implementate gi o recomandare neimplementata la data
rapoderii

lndicatori l1) PI
1)

NI
1)

Observatii2
)

Numarul total de recomandari formulate in cadrul
misiunilor de audit intern realizate in anul 2014, din care:

138 6B 1 Toate
recomandar
ile pa(ial
implementa
te sunt in
termenele
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Prevazute

Iatenoarete L

de
implementa
re

. l\,4isiuni de audit privind procesul b 68

Iivlisiuni Oe audit privind activitalile finarylql-cq!9bile 0

. lvlisiuni de audit privind achiziliile PUblice

65

. Mrsiuni de audit intern privind resursele umane

i Nlisiuni de audit privind gestionarea si utilizarea

fondurilor comunitare
Misiuni de audit Privind sistemul lT

l\4isruni de audit Privind activitatea uridica

notificat furnizorul debitor in vederea recupglgIl1 !!MqlsV-9I19!!9,!9!a,
lndicatori Valoare

iudiciu

Numerul $i valoarea totala a iregularitatilor 19 428 4
2lei

1r I - imolementate, Pl - pa(ial implementate. Nl - nelmplementate

2i Se va mentiona care este numirul recomandarilor neimplementate' dar care

termen.

4.4. Rapo(area iregularitatilor sau posibilelor prejudicii - Au fost'intocmite un numar de 2

fCRt-rri contor, 
-normelor 

metodologice in vigoare, au fost raportate cetre institutiile

"Uii'tut" 
l OCRfeC) in conformitate cu rezolu!iile conducatorului instituliei'-- -- 

nJ fo"t.onit"trt" prejudicii in valoaie totalS estimata de 19 428'42 lei' a fost

-l
l

se afla ln

identifrcate 'in cadrul misiunilor de audit

intern realizate in anul 2014, din care:

-lnvestilia a

fost
finalizate 9i
au fost
calculate
majorari de
intarziere
pt
neexecutar
ae lucraril
in termenul
stabilit prin
contract
-Iinalizatea
operatiunii
de
rnventarier

intocmirea
situatrilor
financiare
anuale

. Misiuni de audit ind functiile specifice entitAtii

lmpact
calitativ

. lvlisiunr de audit privind procesul
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. Mrsiuni de audit privind activitdlile
financiar-contabile

. Misiuni de audit privind achiz(irle

. Misiuni de audit intern privind resursele
umane
Misiuni de audit privind gestionarea 9i
utilizarea fondurilor comunitare

. l\,4rsiunr de aLrd( plvrnd srstemul l-

. lvlisiuni de audit privind activitatea

. Misiuni de audit privrnd functiile
sDecifice entitAtii

IX.DOMENIUL SANATATE SI INVATAMANT SPECIAL

Compartimentul de sanatate si lnvatamant Special in cursul anului 2014 a desfasurat
urmatoarele actrvtati specifice:

-Obtinerea Certificatului R E N A R pentru '10 Domenii de specialitate de laborator
cu incadrare in criteriul de competenta al Regulamentului de acreditare R E N A R(
hematologie,VSH,teste de coaguiare, bloch mie, ser
urini,imunologie,imunocromatografie,chem luminiscenta,bactereologie,

electroforeza)
, lmplementarea procedurii de acreditare cu respectarea etapelor si cerintelor

precizate in Regulamentul -Standard de acreditare

-criterlul de competenta -proceduri generale realizate in procent de 80%
- proceduri specifice realizate in procent de 60%

- criteriul financiar - wmeaza ca Directia economica sa transmita datele solicitate
- criteriul adminrstrativ - urmeaza ca Serviciul tehnic sa transmita datele solicitate

X.DOMENIUL PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALA SI INTEGRAREA EUROPEANA

Activitdtile realizate in aoul 2014 de Directia de Dezvoltare Regionala prin
compartimentele sale (Compaiimentul Programe, Compaiimentul Cooperare
lnternational6 9i Cenlrul Europe Diect) au avut ca principale obiective:

. ldentificarea 9i accesarea fondurilor europene puse la dispozitie in cadrul fondurilor
structurale 9i de investilii europene sau a altor surse de finantare;

. lmplementarea gi/sau monitorizarea implementArii proiectelor finan!ate din
fondurile structurale $i de investilii europene sau din alte surse de finanlare,

. Gestionarea relatiilor de cooperare interna gi internalionalS ale judelului Galali cu
structuri similare din tard gi streinState sau ca membru a unor organizatii nationale
9i internationale din care este parte;

. Gestionarea gi diseminarea informalier europene,

. Promovarea imaginiijudetului Galati Si a Consrliului Judetulut Galati.
. Actualizarea 9i gestionarea bazei de date cu privire la oportunitdtile de finantare

actrve pentru anul 20141
. Actualizarea 9i gestionarea bazei de date privind situatia proiectelor cu finantare

externd precum qi a deruldrii proiectelor finantate la niveluljudetului Galati,
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Acordarea de consultanta tehnice de specialitate consiliilor locale 9i altor actori
locali interesali pentru identificarea de programe de finantare in vederea dezvolterii
socio-economice a judetului,
Activitbli de implementare Si monitorizare a implementarii proiectelor:
o ,,Circuit turistic muzeal in judetul Galati", finantat prin Programul Operational
Regional 2007 - 2013, Axa prioritard 5 ,,Dezvoltarea durabilS 9i promovarea
turismului", Domeniul major de interventie 5 3 ,,Promovarea potentialului turistic $i
crearea infrastructufli necesare in scopul creqterii atractivltSlii Romaniei ca
destinalie turistica", Operatiunea ,,Dezvoltarea Si consolidarea turismului intern pnn
sprijinirea promovdrii produselor spec fice 9i a activitdl lor de marketing specifice',

'Centrul Multicultural ,,Dundrea de Jos" str DomneascS, nr 91, Municipiul Galati,
Judelul Galati", finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013,
Axa prioritare 1 "Sprijinirea dezvolt5rii durabile a oragelor - poli urbani de cre9tere",
Domeniul de intervenlie '1 1 ,,Planuri integrate de dezvoltare urbane", Sub-domeniul
,,Poli de dezvoltare urband";
,,Conservarea biodiversitalii in PAdurea Garboavele, judetul Galati", finantat prin
Programul Operatronal Sectorial de N,4ediu 2007 - 2013, Axa prioritare 4
,,lmplementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii"
Domeniul major de interventie , Dezvoltarea infrastructurii gi a planurilor de
management pentru protejarea biodiversitatii $i retelei Natura 2000",
,,Servicii publice electronice pentru o administratie eficiente in judetul calati',
finantat prin Programul Operational Sectorial ,,Cregterea Competitivitatli
Economice" 2OO7 - 2013, Axa lll ,,Tehnologla lnformatiei 9i Comunicatiilor pentru
sectoarele privat 9i public", Domeniul major de rntervenle 2 ,,Dezvoltarea $i
cre$terea eficienlei serviciilor publice electronice" Operaliunea 1 ,,Suslnerea
implementarii de solutii de e-guvernare gi asigurarea conexrunii la broadband,
acolo unde este necesar",
c ,,Achizitionare echipamente specifice pentru lmbundtdtirea capacitbtii $i
calitetii sistemulur de intervenlie in situatii de urgenle, acordarea asistentei
medicale de urgentS 9i a primului ajutor calificat, in regiunea Sud - Est", finanlat
prin Programul Opera[ional Regional 2007 - 20'13, Axa prioritard 3 ,,imbunStdtirea
infrastructurii sociale", Domeniul maior de intervenlie 3 3 ,,imbunatatirea dotdrii cu
echipamente a bazelor operalionale pentru interventii in situatii de urgentd"

intocmirea informarilor cu privire la stadiul implementdrii proiectelor gestionate la
nivelul compartimentuluii
Participarea la manifestdri specifice domeniului de activitate al Comparlimentului
Programe.
$edinlele de lucru ale Grupului de lucru m xt judetean pentru romi organizate de
Biroul Judetean pentru Romi, din cadrul lnstitutiei Prefectului Judelul Ga ali;
Sesiunea de instrurre gi informare privind n^oua linie de finantare pnn Programul
Operational Regional, Axa prioritara 3 ,,lmbunetdtirea infrastructurii sociale",
Domeniul major de interventie 3 4 ,,Reabilitarea, modernizarea dezvoltarea gi
echiparea infrastructurir educationale preuniversitare, universitare gi a infrastructurii
pentru formare profesionali continua", organizate de Compartimentul Programe
(martie);
Consultarea pubhca regionald privind programele operationale aferente perioadei
2014 - 2020, organizat6 de l\ilinisterul Fondurilor Europene (iunie)i
Atelierul de lucru privind stadiul inovdrii in Regiunea de Dezvoltare Sud - Est.
organizat la Universitatea ,,DunArea de Jos" Gala!i, de cdtre Agen!ia pentru
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Dezvoltare RegionalS Sud - Est in cadrul proiectului lN-EUR - ,,Mdsurarea
gradului de inovare in cadrul subregiunilor europene' (iunie);
Conferinta de presa pentru lansarea proiectului ,,$i eu potl', finantat prin POS
DRU, Axa prioritarA 6 , Promovarea incluziunii sociale", Domeniul malor de
interventie 6 3 ,,Promovarea egalitdtii de ganse pe piata muncli", organizatd de
Cenkul de Dezvoltare SMART, ln parteneriat cu Patronatul Tinerilor intreprinzdtor
din Regiunea Sud - Est (iunie);
Conferinta de presa privind lansarea proiectului ,,START pentru tine" frnantat prin
POS DRU, Axa prioritare 5 ,,Promovarea masurilor active de ocupare", Domeniul
major de interventie 5 2 ,,Promovarea sustenabilitetii pe termen lung a zonelor
rurale in ceea ce privegte dezvoltarea resurselor umane Si ocuparea fo(ei de
munce", organizate de Centrul de Dezvoltare SN,4ART (iunie);
Seminarul regional organizat in cadrul proiectului ,,Prevention, ldentification,
Protection". derulat de Agenlra Nationala impotriva Traticului de Persoane gr

finantat de Programul de Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea
disparitalilor economice $i sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (iunie)i
Evenimentul public de deschidere a proiectului de educalie ecologicd ,Grrdina
Senzoriale", implementat de Asociatia ,,Centrul de Resurse pentru Dezvoltare
2020" in parteneriat cu Complexul Muzeal de $tiinte ale Naturii ,,Rdsvan
Angheluta" (iunie);
o Participare la evenimentul ,,Patrimoniul Renascentist din Romania organizat
de Asociatia ,,Galati, oragul meu' la Centrul Multicultural ,,Dunarea de Jos'
(septembrie)i
Dezbaterea Curierul Natronal - Parteneri pentru Dezvoltare, cu tema ,ldenttficarea
oportunitetilor de afaceri Si investilii din judetul Galati in domenii strategrce precum
agricultura, llvllvl, constructii - infrastructura, parteneriatul public - privat in
domeniul social, medical gi al preventiei inundatrilol', eveniment desfdsurat la
Prefectura Galati (septembrie);
Evenimentul de lansare a campaniei de informare gi constientizare in cadrul
proiectului strategrc POS DRU, implementat de Federalia Agrostar, ,,Formare
profesionala gi antreprenoriat ganse pentru dezvoltarea mediului rural'
(octombrie);
Conferinta regionale pentru promovarea rezultatelor Programului Operational
Regional 2007 - 2013 la nivelul Regrunir de Dezvoltare Sud - Est, organizata de

^genlia 

pentru Dezvoltare Regionale Sud - Est (octombrie);
lntalnirea de lucru de la nivel local in vederea pregdtirii portofoliulu de proiecte
pentru perioada de programare 2014 - 2A20. organrzat6 de Agentia pentru
Dezvoltare RegionalA Sud - Est (octombrie),
o int6lnirea de lucru cu reprezentantii minoritSlilor nationale "Culturd gi
armonie in diversitate" - manifestare organizata de Compartimentul relatti pub ice,
organizare 9i functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine PublicA la sediul
Centrului lvlulticultural ,,Dunarea de Jos" (noiembne);
c Simpozionul lnternational ,,lstorie, civilizatie, culturA gi traditie" organizat de
comunitatea turca din Galali la Complexul N4uzeal de $tiinte ale Naturii gi Centrul
lvlulticultural,,Dundrea de Jos" (noiembfle);
Evenimentul organizat de Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud - Est in cadrul
proiectului ,,1\4anagementul Polului National de Competitivitate in Promovarea
Sistemelor l\iloderne de Fabricatie pentru lmplementarea Pr ncipi lor Economiei
Verzi - MEDGreen", finantat prin POS CCE Axa prioritara 1 ,,Un sistem de
productie inovativ 9i eco-eficient", Domenlul major de interventie 1 3 , Dezvoltarea
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durabile a antreprenoriatului", Operatiunea 1 3 '1 ,Dezvoltarea structurilor de sprilin

al afacenlor de interes nalronal $r rnternalional {noiembrie) -. Cri"rl J" Manager Proiect organrzat de Newline Publishing Group S R L' la sediul' 
Co".ifiJri Judeiului Gatali, curs autorizat de Autoritatea Nationald pentru Califrcdri

o|.in H/Iiniit"rrf Educaliei Nalionale $i lvlinisterul l\'4uncir' Familiei' Protecliei Sociale

ci Persoanelor Varstnice (noiembrie)

I' " -c"ri"ii"i" 
iinaia'in caorut'proiectului lN-EUR ,,Mdsurarea gradului de

horare in cadrul subregiunilor europene', finantat in cadrul Programului de

C (decembrie)i

Si armonie in diversitate" - manifestare
blice, organizare 9i funclionare a Autoritelii

e)

Principalele activiteti desfagurate de cOMPARTIMENTUL cooPERARE

INTERNATIONALA cuPrind:"--.- 
Org;ni.ur." de conferinte' seminarii 9i alte manifesteri in conformitate cu obiectul

de activitate al compartimentulul:
o intatnirea conducerti Consiliului Judelului Galali cu reprezentanli ai mediulul de- 

"fac"tl 
din !ard 9i de peste graniie pentru identificarea posibilitttilor de

cooperare in-vederea realiziai unor obiective de interes jude(ean

o inta]nire" conducerii consiliului Jude!ului Galali cu reprezentanti ai unor

structuri administrative simllare din tarA 9i strdindtate pentru identificarea

posibilitatilor de cooperare in diferite domenii de interes comun

. Organizarea 9i participarea la intrunirile cu reprezentanti ai corpului diplomatlc al

Rimaniei 9i ai altor state in Romania pe diverse domenii de.interes:

o 
- 

Virit" tu Gatati a Ambasadorului Regatului Tirilor de Jos' Excelenla Sa'

Mattheus van Bonzel (martie);

o Vrzita la Galali a Ambasadorului Republtcii Socialiste Vietnam la Bucure$ti -
Excelenta Sa, dl Tran Xuan Thuy (iunie);

. viztu f, Galati a Ambasadorulu Republicii Populare China la Bucureqti -
Excelenla Sa, dna Huo Yuzhen (iunie)

u virit" t"'C"t"1, a Ambasadorului Republicii Federale Germania la Bucure9ti

Excelenla Sa, dl Werner Hans Lauk, (iulie);

o Vizita Ii Galati a reprezentantilor Ambasadei Statelor Unite ale Amencii la

Bucuresti (sePtembrie)
. V"it" fj ialali a Ambasadorului Regatului Unit al l\'4arii Britanii 9i lrlandei de

Nord, Excelenla Sa Paul Brummel (octombrie)

. Organizarea $i participarea la intrunirile cu reprezentanti ai autoritdtilor

aditinistrative din alte state in cedrul relatiilor de infretire sau cooperare

rnternalronalS ale judetului Galalr
. Vi.,ti f" Gala[i a 

-unei 
delegalii reprezentand ora$ul Belgorod Dniestrovsk

fC"t"t", nloe1, iegiunea Odesi,-Ucraina in vederea stabilirii unor relatii de

cooperare 9i a identificdril de domenii de interes comun (martie);

o Virit" t, Galati a unor delegatii reprezentand Provincia Hubei' Republica

ioputara Cninezi, in vederea dezvoltdrii relatiilor de cooperare dintre cele doud

regiuni in domenii precum cel social, turistic ie);

" 
V.it" r, Galati a unei delegatii repreze Transnistria R

Moldova. in cad-rul unui prorecf finanlat iei la Chi$indu

(septembrie)
. Organizarea ParticiPerii

conformitate cu obiectul
gi/sau participarea la diferite manifestari in

de activitate al compartimentului:
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o $edintele Comisiilor de specialitate ale Euroregiunii "Dunerea de Jos" Si ale

Asociiliei de cooperare Transfrontaliera ,,Euroregiunea Dunarea de Jos',
(ianuarie);

o Seminarul "lnfrastructure Bussiness Summit - lnfrastructura nationala 9i locali -
solutii pentru prezent gi viitor" organizat de Uniunea NationalS a Consiliilor

Judetene din Romania (aPrilie);
o seminarul ,,Oportunitdti prin inovatie" organizat de

Romania (aprilie);
o $edinta Adunarii Generale a Uniunii Nationale

Camera de Come( Olanda-

a Consiliilor Judetene din
Romaniai

o gedintele Comitetului Comun de Programare din cadrul Programului
operational Comun Romania - Republica Moldova 2014-2020 (periodic);

o $edintele de lucru organizate de Compania Nationald Administralia Porturilor

DunArii Maritime S A Galali pentru stabilirea unor aspecte ce prezintd interes
pe plan local $i regional (periodic),

o intalniri de lucru cu reprezentantii unor companii private, derulate in vederea
stabilirii unor parteneriate public privat in diferite domenii de activitate;

o $edinla Consiliului Ora$elor 9i Regiunilor Dundrene 9i Conferinta anuala privind

Strategia Uniunii Europene pentru Dunere (iulie),
o intdlnirea Conso(iului Regional pentru invalAmantul Vocational 9i Tehnic al

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (rulie)

o lansarea proiectului "lnventarierea, evaluarea gi remedierea surcelor
antropogenice de poluare in zona Dundrii de Jos din Ucraina, Romenia gi
Republica Moldova", eveniment organizat cu prilejul aniversdrii a 16 ani de la
infiintarea Euroregiunii "DunArea de Jos" (august);

o Ziua Cooperarii Teritoriale Europene 2014 (septembrie);
o Manifestarea ,,Patrimoniul Renascentist din Romania" organizat de Asociatia

,,Galati, oraSUl meu" la Cenirul lvlulticultural ,,Dunarea de Jos" (septembrie);
o Forumul Agricol Transfrontalier Romania - Republica Moldova organizat de

Consulatul General al Romaniei la Cahul (octombrie)
o "Korea-Southeastern Europe Environment Projects Partnership 2014" arganizal

de Korea Business Center Bucuregti (octombrie)
o "Summit-ul Merii Negre" editia a V-a, organizat de Uniunea Nationala a

Consiliilor Judetene din Romania ln colaborare cu Adunarea Regiunilor Europei
(octombrie)

o Cursul de l\.4anager Proiect organizat de Newline Publishing Group S R L la

sediul Consiliului Judetului Galati, curs autorizat de Autoritatea NationalS pentru
Calificeri prin Ministerul Educatrei Nalionale 9i l\ilinisterul l\,4uncii, Familiei,
Protectiei Sociale qi Persoanelor Verstnice (noiembrie);

o Gala Premiilor de Excelentd in Adminrstratie organizate de Portalul Na(ional de
Administratie Publice (noiembrie);

o Evenimentul "GIFT Open Day" organizat de Administralia Porturilor Dundril
Maritime S A Galati (decembrie);

o Lansdri Si inchiden de proiecte, $edinte de lucru, alte manifesterl

intocmirea documentaliilor necesare in vederea deplasdrii in strainetate a

unor reprezentanti ai Consiliului Judetului Galati
Participarea la manifestari specifice Si formularea de observalii - contributie in
procesul de programare a Programelor de Cooperare TeritorialS Europeana pentru
petioada 2014-2020.

o Programul Operalional Comun Romania-Republica Moldova,

32



o Programul Operational Comun Romenia-Ucraina,
o Programul Transnallonal Dunarea,
o Programul Operational Comun Bazinul lvl6rii Negre

intocmirea documentaliilor necesare participdrii reprezentantilor Consiliului

Judelului Galati la diferite manifestdri specifice domeniului de activitate al Directiei

lmplementarea proiectului de cooperare descentralizatd dintre Consiliul Judetului

G;lati 9i Consiliul Regional Aquitaine,,sprijin pentru formarea in sectorul sdnetdtii,

sectorul agro-alimentir, schimburi de liceeni Si studenti 9i schimburi culturale" in

cadrut ceruia s-au derulat urmatoarele activiteti'
o Participarea, in penoada 15 ianuarie - 15 februarie 2014 a2 elevi de Ia

Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" din Galati la un stagiu de pregatire la un liceu

similar din Bordeaux;
o Efectuarea unui stagiu, in perioada 17 februarie - I ma(ie 2014, de c'tre 3

studente 9i un profesor de la Facultatea de l\,4edicind 9i Farmacie Galali la
Universitatea din Bordeaux

o Primirea la Galali, in perioada 15 februarie - 15 martie 2014, a unei delegatii

franceze compuse din dna Rosin Bernadette 9i d-rele Elise Jacques 9i

Anna Steinerde de la Liceul "Jean Renou" din Aquitaine Vizita a fost
realizate la Liceul de Arte 'Dimitrie Cuclin" gi a urm5rit formularea unor
propuneri de colaborare pe domeniul educalie Qi schimburi de elevi pentru

virtorul proiect de cooperare romAno-francez
o Parliciparea la Festivalul Liceenilor din Aquitaine, in perioada 10-18 mai

2014, a unei delegalii formate din 12 persoane (5 elevi 9i un profesor

insotitor de la Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" pentru participare la o

orchestre europeani impreuna cu elevi din statele membre ale Uniunii

Europene Si 5 elevi 9i un profesor de la Colegiul "A I Cuza" pentru

participare la sectiunea teatru in cadrul Festivalului),
o Desfe$urarea, in perioada 2-6 iunie 2014, la Galati a unei misrunr in

domeniile agriculturA 9i viticulturd cu participarea reprezentanlilor francezi -

dl. Alain Sixtre 9i dl Bruno [,4illet - pentru clarificarea liniilor de cooperare
pentru pefloada 20'1 5-2017,

o Pregetirea (impreuna cu partenerii francezi gi cu cei locali) 9i centralizarea
propunerilor de colaborare pentru urmdtoarea perioada, 2015-2017' in toate

domeniile stabilite: medicine, educatie, tineret culturd, agriculturd, piete etc.

Sprijinirea implementdrii Proiectului ,Tineri pentru Romania" prin identificarea 9i

acordarea de consultantS comunelor din judetul Galati in vederea participArii la

proiectul gestronat de Asociatia belgianA,,Solidarite Horia-Quevy",

Gestionarea participarii Consiliulur Judetului Galati in cadrul organizatiilor
internationale din care face parte, precum gi in alte organizalii interne !i
internationale cu care judelul Galati a stabilit relalii de colaborare:
o Euroregiunea,,Dunarea de Jos"i
o Asociatia de Cooperare TransfrontalierS,,Euroregiunea Dundrea de Jos"i

c Adunarea Regiunrlor Europei (ARE)l
o Asociatia Regiunilor Europene de Frontiera (AEBR)
o Conferinla Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPNI)l

o Comunitatea de Lucru a Statelor Dunarene (ARGE Donaulaender),
o Uniunea Nationald a Consiliilor Judetene (UNCJR):
c Funda{ia Medicala Universitard "Dunarea de Jos',
o Clubul Giletean al Mdrii Negre

Realizarea $i transmiterea materialelor de promovare a judelului Galati



. Asigurarea traducerii gi interpretariatului pentru activit5tile desfa$urate atat ln
cadrul Direcliei de Dezvoltare Regionale Si in cadrul celorlalte directii ale
Consiliului Judetului Galati

. Realizarea 9i/sau transmiterea felicitarilor gi materialelor promotionale cu ocazia
sarbetorilor de Pagti 9i Craciun tuturor colaboratorilor din larb Si streindtate ai
Consiliului Judetului Galati

. Corespondenta gi derularea de activitdti in colaborare cu parteneri din regiunile cu
care judelul Galati are stabilite relalii de cooperare (Regiunea Aquitaine, Franla,
Provincia Hubei, Chrna, Regiunea Odessa, Ucrarna)

. Accesarea site-urilor internet in vederea obtinerii de informalii referitoare la
organizatiile internalionale

. Actualizarea permanent5 a unei baze de date cu datele de contact ale structurilor
cu care colaboreazS Consiliul Judelului Galati

. Colaborarea cu restul compartimentelor Direcliei gi cu directiile din aparatul propriu
al CJ Galali in vederea solutronArii diverselor probleme

CENTRUL EUROPE DIRECT a desfdgurat pe parcursul anului 2014 o serie de activitdti dintre
care amintim:

. Organizarea de activitdti, produse gi manifestdri publice pe teme dedicate promovarii gi

diseminirii informatiilor europene:
o Organizarea, in colaborare cu Colegiul Naiional "Vasile Alecsandri' Galati a

evenimentului "A vous la parole" (ianuarie),
o Organizarea, in colaborare cu Colegiul Nalional "Vasile Alecsandri" Galatr, a

evenimentului "CNVA dezbate" (ianuarie);
o Participare in cadrul unui eveniment pentru prezentarea Programului

Erasmus+ (februarie);
o Organizarea a 19 sesiuni de informare pe teme europene in cadrul campanlei

,,Spring Day" (aprilie - iunie)l
o Organizarea de evenimente publice de promovare a UE si de comunicare pe

teme europene: ,,9 Mai - Ziua Europei" (Parcul Rizer) $i ,,1 lunie, Ziua Copilului din Tinel"
la Complexul lvluzeal de $tiintele Naturii ,,Resvan AnghelutS"i

o Organizarea concursulur de desene ,,Culorile Europei", dedicat copiilor din
gredinitele din judetul Galati Si a expoziliei de desene cu prilejul Zilei Europei, la sediul
Consiliului Judetului Galati (mai)i

o Organizarea concursulut de afige ,,Europa in ochii tdi", dedicat elevilor din
clasele l- lV din judetul Galati (mai);

o Organizarea concursului de fotografie ,,Obiectiv Europa", dedtcat elevilor din
clasele V - Vll din judetul Galati (mai);

c Organizarea concursului de reportaje pe teme europene ,,Eurojuniol'cu tema
,,Anul European al Cetdleniei" (mai);

o ln perioada 25-31 iulie 2014, Centrul Europe Direct Galaii a organrzat, la Eforie
Sud, o taberi dedicatd voluntarilor $i colaboratorilor sai Au fost selectati sa participe elevr
ai $colii Gimnaziale Barcea precum 9i elevi ai institutiilor liceale din Galati care s-au
rmplicat in organizarea $i desfa$urarea activitatilor Centrului Europe Direct Galati pe
parcursul anului 2014;

o Organizarea a 8 evenimente in cadrul campaniei "Curiozitati despre Europa"
(norembrie);

o Organizarea a 3 evenimente in cadrul campaniei "Protectia datelor personale'
(noiembrie);

o Organizarea a 2 evenimente in cadrul campaniei 'Europa, proiect pentru pace'
(decembrie),
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c Realizarea unui schimb de decoratiuni de Crdciun - activitate initiate de Centrul
Europe Direct Llangollen, Marea Britanie, ce a implicat un numdr mare de $coli din statele
membre UE (decembrie);

o Organizarea sesiunii de informare ,,Planul judetean de comunicare pe teme
europene pentru anul 2015", (decembrie);

o Elaborarea gi transm(erea a 12 buletine electronice de inlormare europeana
dedicate retelei de multiplicatori de informalie europeane, retelei Judetene de jurnaliqti,
cadrelor didactice din municipiul Galati, elevilor Si voluntarilor din municipiul Galati,
precum qi reprezentantilor administraliei publice locale din judetul Galati;

c Realizarea publicatiei ,,Eu vreau sd gtiu", grupul tintd este reprezentat de copiii
cu varsta cuprinsa intre 9-13 ani din judetul Galati precum $i cadrele didactice din judetul
Galati;

c Realizarea publicatiei ,,Galati, vocatie europeanS", grupul lint5 este reprezentat
de instituliile/organizatiile interesate din judetul Galati, reteaua de biblioteci Qcolare
profesori de istorie Si profesori de inveldment primar din judetul Galali;

o Realizarea 9i actualizarea publicatiei ,,La pas prin Europa" - grupul linte este
reprezentat de copiii cu varsta cuprinsa intre 9-'13 ani din judetul Galali precum gi cadrele
didactice din judetul Galati

. Elaborarea documentatiei de finantare pentru proiectele:
o ,,Centrul Europe Direct 2014" - finantat de Comisia Europeand prin Directia

Generale Comunicare.
. Activiteti de implementare gi monitorizare a implementini proiectelor:
o ,,Centrul Europe Direct Gala\i 2013-2017" finantat de Comisia Europeane prin

Directia Generald Comunicare;
o ,,e-Galati, servicii publice pentru ceta[eni" finantat prin Programul Operalional

Sectorial Cresterea CompetitivitStii Economice, Axa Prioritara lll"Tehnologia lnformatiei gi

Comunicatiilor pentru sectoarele privat $i pubiic" Domeniul lvlajor de lnterventie 2
,,Dezvoltarea Si cre$terea eficientei serviciilor publice electronice", Operatiunea 1

,,Sus(inerea implementdrii de solu!ii de e-guvernare gi asigurarea conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar"i

c ,Administratie pentru cetateni - servicii eficiente gi de calitate" finantat prin
Programul Operalional Sectorial Cregterea Competitivitatii Economice, Axa Priorltara lll
"Tehnologia lnformatiei qi Comunicaliilor pentru sectoarele privat gi public", Domeniul
l\.4ajor de lnterventie 2 ,,Dezvoltarea $i cregterea eficientei serviciilor publice electronice"
Operatiunea 1 ,,Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare gr asrgurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar",

o ,,Mediul de afaceri - promovare gi dezvoltare sustenabild", depus in cadrul
Programulur Operational Comun Rom6nia-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,
Prioritatea 3 -,,People to people";

o ,,Centrul l\ilulticultural ,,Dunarea de Jos", str DomneascS, nr 91, Municipiul
Galati Judelul Galali", depus in cadrul Programului Operalional Regional 2007-2013. Axa
prioritara 1 - ,,Sprijinirea dezvolterii durabile a oragelor - poli urbani de cregtere"
Domeniul major de interventie 1 1 -,,Planuri integrate de dezvoltare urban6"

. Activitati de monitorizare ex-post a implementdrii proiectelor in vederea asigurarii
sustenabilitdtii acestora:

o ,,Mlodernizare, extindere gi dotare Ambulatoriu lntegrat de Specialitate al Spitalului
Clinic ,,Sf Apostol Andrei" depus in cadrul Programului Operational Regionat 2007 -
20'13, Axa prioritara 3 - ,,lmbunitdtirea infrastructurii sociale", Domeniul de rntervente 31
,Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanAtate'
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. Participarea $i sustinerea de prezentdri la simpozioane seminarii, intaln ri 9i

$edinte de lucru organizate in vederea promovarii programelor pe linii de finantare
active.
o Conferinta "Mecanismul de conectare a Europei";
o Conferinta,,Europa jurnalistilordin amf(eatre";
o Evenimentul "lnternationalizare si networking pentru lMlvl-uri";
o inchiderea proiectului Silver City - "Strategii inovatoare urbane Si planuri de
actiune pentru cresterea rolului economic si social al seniorilor";
o intalnire in cadrul proiectului ,Cooperare RegionalS pentru Proteclia Mediului
cu privire la poluatorii din activit6ti agricole in bazinele hidrografice din zona lvlarii
Negre (REPAIR)";
o Conferinta de instruire a relelei nationale a Centrelor Europe Direct;
o Simpozionul ,,eTwinning - o comunitate de invSlare",
o Summit-ul "Black Sea" dedicat dezvoltdrii globale in bazinul
o Conferinla "invala Si dA mai departe"

l\,4drii Negre,

o Seminarul ,,Promovare a principiului egalit;lii de ganse gi de gen in cadr!l
autoritdtilor publice locale";
o Campania ,,Europa, casa noastr6";
o Bursa Generald a Locurilor de lvlunce, eveniment organizat de citre Agentia
Judeteane pentru Ocuparea Fo(ei de Muncd Galali;
o Evenimentul "Ziua lnform5rir EURES";

^ o Adunarea Generala a Retelei Europe Direct
lntocmirea informerilor cu privire la stadrul implementdrii proiectelor $i a corespondentei
specifice compartimentului

XI.DOMENIUL PRIVINO COORDONAREA INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR
PUBLICE DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDETEAN

Un rol deosebit de important al Presedintelui Consiliului Judelului Galati, care deriva din
atribuliile sale legale, este de a coordona qi controla activitatea institutiilor gi serviciilor
publice de sub autoritatea Consiliului, din nsttutii publice de cultura (Muzeul de
lstorie"Paul Piltanea" Galali, Muzeul de ArtA VizualA Galati, Complexul lvluzeal de gtiinte
ale Naturii "RAsvan Anghelu!4" Galati, Biblioteca "VA Urechia", qi Centrul Cultural
,,Dunarea de Jos"), Direclia Generale de AsistenlS SocialS Si Protectia Copilului, Serviciul
Public Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat, Serviciul Public Comunitar
Judetean de Evidentd a persoanelor, Camera Agricola, unitdti santtare (Spitalul Clinic
Judetean de Urgente ,,Sf. Apostol Andrei", Spitaiul de Pneumoftiziologre, Spitalut de Boli
lnfectioase,,Cuvioasa Parascheva", Unitatea Medico Sociald Gdnegti)

Muzeul de istorie"Paul PSltenea" calati, in mod traditional s-a rmplicat in viata
comunititii locale prin actiunile realizate in colaborare cu institutiile $colare, Universitate,
autoritdti locale, agenti economici, institutii guvernamentale 9i ONG-uri Pentru realizarea
actiunilor culturale $i buna funclionare a institutiei in perioada 01 ianuarie - 31 decembrie
2014, l\4uzeului de lstorie Galali i s-a alocat subventie in sumd de 2 688 000 lei gr s-a
consumat 1.900886 lei ln perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2014 muzeul a fost
vizitat de un numer de 13949 vizitatori, din care 2 878 cu platd (grupuri Qi
individual) 11 071 gratuit La realizarea taxelor de vizitare au contribuit in mod deosebit.
pe lange expozitiile de baze, organizarea a numeroase expozitii temporare 9i activiteti
culturale ca:
75 DE ANt DE LA iNF NTAREA MUZEULUT DE tSTORtE GA
- Micro expozitie: EXPONATUL LUNII:ALTAR VOTIV

36



Exoozihe: EXPONATUL LUNII DIPLOI\,IA DE DOCTOR iN MEDICINA

n obvrr'rurur GEoRGE LATouPHls. ACoRDAI A DE ACADEN'4lA

inr,xcez+', FACULTATEA DE MEDIcINA DIN PARls, 1884

1 tunie - zluA INTERNATIONALA A COPILULUI - ,,O lume

minunat," in Muzeu 
r iN DoBRocEA in

colaborare cu
ntru Cultura a judetului Galati
SA ATRIBUITA

- l\,4anifestare culturale: FEMEIA iN FATA OGLINZII:

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU in parteneriat cu Prim'ria
lveSti, gcoala GimnazialS Biblioteca Municipale

,,gtetan eetica" fecuci, C Haret" Tecuci Clubul

iopiilor Tecuci, Liceul de Galalr, Socletatea

Scriitorilor,Costache Negri" Galati
- resrtvnruL DE DATINI $l oBICEIURI POPULARE

,,SFANTA NoAPTE DE cRAcluN', editla a v-a, in parteneriat cu

Fnmdria Suhurlui, Asociatla Culturale pentru Traditie, lstorie $i Justitie

Sociala,,Casa Rurale lon Avram Dunereanu"
Muzeuldeartavizualaadesfeguratinanul2ol4,activitetide'cercetare(Toactivitali)
expozitii ( expozitii de grafice, pi;tu16, sculpturd caricatura, etc), publicitate, cataloage'

manifestdri in strrinatate( lsrael), tabere de crealie $i activiteti cu publicul

O parte insemnata a activitatii muzeului s-a desfSgurat in cadrul diferitelor programe

de;tinate publicului, acestea concretizandu-se in lanseri de carte lectii de educatie

estetice, spectacole insolite de expuneri pe teme de arte

a lontriouit, at6t logistii cat $i prin consultanta, la realizarea proiectelor culturale ale

administratiei publice locale gi centrale realizand activitati in cornun cu Direclia pentru

Culturd,CultegiPatrimoniuCulturalNationalGalati,cuCentrulCultural,,Dunareade
Jos",lvluzeuldelstorie"PaulPaltanea"gil\,4uzeuldeArtAVizualadinGalatiprecum$icu
instiiulii de inv6ldmant ce tin de autoritetile locale Sijudelene Complexul Muzeal a cautat

s5 culiive, aldturi de celelalte institutii de cultura din ora$, manifesteri care s5 genereze

produse cultural-educative gi gtiintifice astfel incat aria_de adresabilitate se fie extinsE

catre cel mai divers public 9i, in acela9itimp, imbogetind formele sale de expresie

in cursul anui2014 ; fost continuat si proiectul de conservare ex-situ al populatiilor

speciilor termale din Rezervatia Naturale ,,Paraul Petea" - jud Blhor, in parteneriat

interna.tional Romania qi Ungaria, (finantare externe primite de la 
^

Species, Conservation Fund).in anul 2014, activitdtile desfdgurate i
Muzeal au fost reliefate in 289 articole d ) prese scrisa 9i on-line

Adevarul, PresacalatiBraila com, lmpa(ial, Romania PozitivA, M
PresaGalali.ro

Activitetile C N/l $ N Galali au fost promovate sus!inut prin intermediul paginii

proprii de inteinet, actualmente fiind in teste o versiune imbun5tatitd a site-ului, atat drn

punct de vedere grafic cat gi al securitSlrr Promovarea a fost fdcula 9i prin intermediul

pliantelor, posterelor SaU banner-elor distribuite in instituliile de invatdmant 9i cultura d n
'Gala1i, 

dargi prin pagina de Facebook a institutiei, prin postarea de fotografii 9i informalii

actuilizate 
-Au 

fost postate 127 gtiri, informatii sau anunturi, care au fost accesate direct

de 274.325 persoane
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Complexul Muzeal s-a concentrat in permanenta asupra publicului 9i comunitalli,

prin dezvoliarea 9t mentinerea unor legaturi puternice Si de lung' durat' cu gcolile,

;niversitelite, bibliotecite 
-qi 

diverse organizatii civice imbunatatirea calitdtii activitSlilor

cultural-educative gi gtiinliiice ameliorarea poziliei pe care Complexului Muzeal o are in

migcarea culturatd rom6neasci, au adus, cu siguranta, beneficii pe termen lung, atat

municipiului Si regiunii din care face parte, cat Si intregii tdri, contribuind la consolidarea

bunei reputatii pe care deja a dobandit-o pe plan judetean $i national

Si in anul 2014 s-au facut studii $i analize cu privire la categoriile de public, in

cadrul Servrciului Relalii Pub!ice Educalie, lnformatizare dar $l la n velul

compertimentului Financiar-contabil Acestea au avut in vedere, in special categoriile de

bilete vandute catre vizitatori, respectiv bilete cu pre( intreg, bilete cu pret redus, b lete

pentru Planetariu 9i Observatorul astronomic 9i bilete gratuite

NUMAR DE VIZITATORI 2013 20'14

r. vtztTATORl (cu TAXA): 68.500 57 .465

Adulti 26 800 27 965

Copil 33 800 29 400

Planetariu 7 900 8 500

2. VTZTTATORT (FARA TAXA) - 49.700 28.000

TOTAL 'l'18.200 93.865

*(acces gratuit, situatie care se aplicS in ultima vineri a fiecarei luni calendaristice, in zile

speciale precum ,1 lunie", ,,8 Martie", ,Ziua l\,4uzeelor"' Noaptea muzeelor etc, pentru

toate categoriile de varsta 9i la copiii sub 5 anr sau in cazul persoanelor cu dizabilitdti,
permanent).'Biblioteca 

v.a urechia i$i desfS$oard activitatea preponderent in aria municipiului Galalr,

aleturi de institutti care se adreseaza comunitetii gdlatene 1n vederea informdrir 9i educArir

non-formale: bibliotecile de la Universitatea Dunarea de Jos 9i de la Universitatea

Danubius, bibliotecile gi centrele de documentare gi informare din $coli 9i Casa Corpului

Didactic, biblioteci specializate ale unor O N G -uri 9i institutii de stat precum Qi institutii de

cultura locale
A derulat 'in ultimii ani un numer important de proiecte, care au vlzat extinderea

teritonale a servicirlor prin filialele deschise atat la Galali (Fillala nr 2-',Paul Peltanea" care

este in curs de amenajare) cat 9i din alte tiri: Ucraina ( Reni 9i lsmail), Republica

Moldova(Giurgiule$ti, Cahul 9i Chigindu)
Activitatea depusd in anul2014, a urmarit realizarea obiectivelor propuse, dintre care

enumeram: cregterea calit6tii serviciilor oferite in spatiile de lecture 9i informare

audiovizualS, transformarea bibliotecii intr-un centru cultural 9i educativ, utilizarea de

tehnologii moderne in evidenta qi gestionarea documentelor
S-auorganrzat, prin fo(e proprit sau in colaborarecud iferiteorgan izatii, u nn umarde240

programme culturale, in cadrul carora s-au derulat 1062 activrtati in stru ctiv-ed ucative
lasediulcentralgifiliale,dincare495 au fost adresate copiilor pan5 in 14 ani 9i 465 au fost destinate

adolescentilor gi tinerilor pane in 24 ani Laevenimenteleculturales-
ainregistratoparticiparerecordin istoriabibliotecii d e86.47'l persoane Acestea au beneficiat

de o bune reflectare in presa, inregistrandu-se peste 500 de aparitii (articole, comunicate,

anunturi etc) Biblioteca Judeteane,,VA Urechia" a organizatln anul2014 un total de892
manifesteri culturale (356 fiind expozitii tematice), prin forle proprii sau in colaborare cu

diferite organizalii. Evenimentele au fost organizate atat la sediul central, la filiale cat 9i in

spatii non-formale (Anexa)
La aceste evenimente culturale s-a inregistrat o participare record in istoria
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bibliotecii de 94.072 persoane la care se adauga 572.507 vizitatori direcli la Biblotecd Si
Frliale

Aparitii in mass-media scris5 local5 qi centrali: 'in anul 2014 au fost
inregistrate 425 artrcole referitoare la activitatea Bibliotecii apdrute in presa scrisa in
mass media audio Qi vizuald au fost un numar de 55 de aparitii, de regule ale
Conducerii institiei

Bibliotecaludeteand,,VA U rech ia' aderu latinultimiitreia n iun nu md rim portant
deproiecte,careauvizatextinderea teritorialeaservic ilorprinf iliale(filialedeschisela
Reni,lsmail -UcrairagiGiurgiulesti,Cahul,ChisineusiComrat-Repub/icaMoldova,
Filiala2,,PaulPdlt5nea" din cartierul Aeroport, ar Filiala nr 5 ,,Hortensia Papadat-
Bengescu"dinGalatiesteincursdeamenajare)

Alte doue proiecte,care gi-au propus promovarea culturiivii,dar Si a mo$tenir i culturale
locale s-au bucura tde un real succes,reafirmandrolul Biblioteciide centru culturalalurber
Pe langa acestea, Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte mai mici cu partenefl
locali din sfera invdtdmantului gcolar gi universitar, a organizatiilor non guvernamentale
care vrzau promovarea lecturii, a studiului gi cercetarii, numerul acestora mentinandu-se
la un nivel ridicat S-a incheiat un numdr de 79 de protocoale de colaborare cu diverse
institulii precum 9i un numAr de 62 de proiecte educalionale Biblioteca Judeteani ,,V A
Urechia" a organizat in anul2014 un total de 892 manfestari culturale (356 fiind expozilii
tematice), pnn fo(e proprii sau in colaborare cu diferite organizatii Evenimentele au fost
organizate atat la sediul central, la filiale cet gi in spalir non-formale

La aceste evenimente culturale s a inregistrat o participare record in stona
bibliotecir de 94.072 persoane la care se adaugd 572.507 viz tatori direclr la Bibliotecd gr

Filiale ga leteanSinunumai
. ln urma acestor datestatrstrce apreciem c5. evenimentele culturale

organizatede BibliotecaJudeteane,,VA.Urechia" in anul 2014 au avut un impact extrem
defavorabil asupra publicului ga- Continuarea promovarii memoriei locale prin intermediul
paginii de Facebook a Seruiciului Referinle, fiind exploatata activitatea de cercetare
din cadrul Serviciului, popularizate colectiile de memorie local5 si promovate
personalitatile locale, in acest mod fiind accentuat rolul Bibliotecii in comunitate in calitate
de depozit de memorie locala, fiind atra$i membri ai comunitetii interesali de istoria localS
spre bibliotecA pentru impdrtS$irea colecliilor personale cu caracter iconografic, fiind
promovate informatii gi manifestdri de interes pentru comunitatea locala, au fost afisate un
numdr de 680 de postdri; pagina a inregistrat o crestere a numdrului de aprecieri cu 1030
fala de sfarsitul anului trecut, a,ungind la sfergitul anului 2014 la un numAr total de 1705
de aprecieri lmpactul posterilor pe parcursul anului 2014, reprezentat de numdrul de
persoane care au vSzut postdrile. a atins o medie de 1999 persoane pe zl numdrul de
persoane care au vdzut postdrile de pe pagtna Serviciulu alungand la sfarsitul anului
2014 la 876663 utilizatori unici Media pe zi a aprecierilor in aceastd perioadd a fost de
143, a comentariilor 14 $i a distribuirilor 16

lmpactul total al postarilo| 879859; Ut llzatori activi 240808
Din concluziile desprinse si experien(a acumulatd in anul 2014 se impune ca, in anul
2015, se actionam mai eficient in atragerea de noi resurse financiare prin proiecte locale,
nationale gi europene pentru a reusi cresterea calitativd a serviciilor publice pentru
utilizatori si, implicit, a vizibilitdtii imaginii publice a institutiei noastre de cultura -
Biblioteca Judeteane,,V A Urechia"
Centrul cultural dunarea de jos care penoada 01,01,2014 - 31.12.2014, datorite skateg ei
imp ementate, am avut o permanente co aborare cu nstituliile de culturd care se adreseaz,
comunit,lii galdlene catqi cu lnstitutii similare din spaliul euroreg onat
S-au lnterit parteneriatele consacrate dar au apdrut an de an, noi colaborari care au
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cdpdtat consrstenti reflectandu-se in acliuni care au marcat un proces evolutiv pentru
viata culturald din zona Dunerii de Jos $i nu numar.
ln perioada raportata, Centrul Cultural ,,Dundrea de Jos" a incheiat un numer
de 28 de Contracte de Colaborare $i Parteneriat, (pe langd cele 179 incheiate in anii
2011-2013
in perioada la care face referire raportarea, in vederea asigurdrii stabilitetii gi
sigurantei salaflilor pentru angajali, Centrul Cultural ,,Dunirea de Jos" a acoperit
cheltuielrle cu salarii in pondere de 100o/o din veniturile obtinute din subventia de la
Consiliul Judelului Galali
La actiunile Centrului Cultural ,,Dundrea de Jos" in perioada de rapo(are au
participat un numdr de '137.400 persoane, membre ale comunitdtii municipiului,
judelului Galati gi nu numai
ln cadrul cheltuielilor efectuate in perioada de raportare pentru promovarea
culturii de calitate Si a tradiliei populare autentice in randul galatenilor veniturile
obtinute din subventii avut urmdtoarea ponderer 87 ,48 %, rcslul de 12,52 o/o

provenind din venituri proprir gifonduri externe nerambursabile
ln urma analizei programelor propuse in perioada raportatd am constatat o
imbundtetire progresiva Si semnificativd a feedback-ului membrilor comunitetii
gal6tene
ln perioada 01 O1 2014-31 12 2014 am contr,:'uat proiectele 9i programele care gtau
dovedrt frabilitatea:SAfUL DIN NOI',PO[/UL VlETll' ,RO - ETHNOS'
,CLEPSIDRA,;,,PAMANT 9I SUFLEI,,i,,FUTURE I\,IoVIE,,,DoINA CoVURLUIULUI ; IoSIF
IVANOVICI : I/ELOSUL DUNAREAN ,RO I\,1D UA RADACINI
, tNNOCENS",, ROGVAtV',,, REGTUNEA DUNAR , .,t\,4EtvtORtA'; ,VtStO' , tvtEGALOpOLtS
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
GALAT|.Direclia Generala de Asistenld Socae qi Protec!a Copiutur Gatati este instrtulie
publice,cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Consiliulu Judetului calati Realizeazd la
nive judelean m,surile de asistenli sociale in domeniul protecltei copilu u, famtliei persoanelor
sngure, persoanelor varstnice persoanelor cu handtcap precum gi a orcdror persoane aflate in
nevore Asgura promovarea respectar dreptu.ilor copiilor Si sus!ine reforma in domenul
prevenirii separdrii copilului de p,rinti Sr al protecliei speciale a copitutui separat temporar sau
definliiv de parinli

ln vederea asigurarii protectiei si promovarii drepturilor copilului, in anul 20j4,
DGASPC Galati a desfasurat activitati de prevenire a situatiilor de risc pentru copil si
familia sa si a acordat servicii sociale pentru combaterea excluziunii sociale si cresterea
calitatii vietii
Activitati de informare si prevenire

'1 A fost transmise reprenzentantilor autoritatilor publice locale din judetul Galati
proiecte ale formularelor ce trebuie utilizate in activitatea curenta de protectie a
copilului,

2. La solicitarea persoanelor cu atributii de asistenta sociala din cadrul primariilor au
fost realizate instruiri privind aplicarea Legii ff 272t2004 cu noile modificari, sr in
ceea ce priveste aplicarea noului Cod Civil si s-a acordat sprijin metodologic pentru
completarea formularelor si intocmirea dosarelor copiilor afati in stuatii de risc in
comunitatei

3. A fost transmise in scris, tuturor pnmariilor din judetul Galati, informari privind
modficarile aduse legii speciale de protectie a drepturilor copilului( Legea nr
27212004) si noile prevederi ale noului Cod Civil

Activitati de evaluare initiala a sesizarilor privind incalcarea drepturilor copilului. au fost evaluate 666 sesizari privind neglijarea copiilor/incalcarea drepturilor
acestora, dtn care:
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o 264 sezisari confirmate : '10 nou- nascuti au fost abandonat in
maternitate/spital de pediatrie; 37 copii plasat la AMP; 45 copii plasati in

centrul de plasament; 26 copii au fost plasati la rude/alte familii dalorlta
neglijentei parintilor; 4 cupluri mama - copil au fost gazduite in Centrul
l\,4aternal, pentru 10 copii s-a solicitat decaderea din drepturi a parintilor
datorita neglijentei grave; 1 copil a fost plasat la CTFI pentru 8 copii s-a
dispus plasarea in regim de urgenta prin ordonanta presedintiala la

AMP/CP, 106 persoane au fost consiliate pentru prevenirea unei sarcrni
nedorite, si tn 17 cazwi sa solictat politiei efectuarea de verificari pentru
acte sexuale cu minori

o 402 sezisari neconfirmate ramase in evidenta serviciului in monitorizare
confolm dtspozit!ilor legti

. 1028 anchete sociale 9i rapoarte de vizita au fost efectuate pentru instrumentarea
cazurilor

Evaluarea initiala este completata de activitatea Centrului de asistenta si sprijin pentru
femeia gravida, planning si prevenire abandon si a Centrului de consiliere si sprijin pentru
paflnti si consta in :

. asigurarea legaturii permanente cu unitatile sanitare pentru a preveni abandonul
copiilor, in anul 2014, rndentificandu-se'14 copii abandonati in unitatile sanitare din
judetul Galati;

. consilierea si sprijinul acordat mamelor care prezinta risc de abandon al copiilor,
instrumentandu-se 140 sesizari privrnd mame minore;

Servicii sociale acordate copiilor si familiilor acestora

1 Protectia copilului aflat in plasament la asistentul maternal profesionist

Serviciul asistenta maternala are ca scop oferirea unui cadru stabil si securizat in familii
de asistenti maternali pentru copiii lipsiti, temporar sau definitiv, de octrotirea parintilor sai,
pana la gasrrea unei solutii definitive de tip familial - reintegrarea in familia naturala sau
adoptie interna
Situatia asistentilor maternah profesionisti sr a copirlor aflati in plasament la acestia se
prezinta astfel :

2. Protectia copilului aflat in dificultate prin plasament in
La 31 decembrie 20'14, sunt 420 copii aflati in plasament familial,

- 288 copii aflatr in plasament la rude pana la gradul lvi
- '123 copir aflati in plasament la alte familil/persoanel

1l

fam ilie
astfel :

sistenti materna i atestati
istenti maternali cu copI in plasament

Din care: cu un copil in plasament
u doi copii in plasament
u trei copii ln plasament

65
290
12

stenti maternali care ocrotesc copir cu handica
otal copii aflati in plasament la asistent materna

]69
181

39

284
3

)7 )3

t8'l i81



- 8 copii Plasati din alte judete.

corp"iuiii, cu anul anteiior, se constata o tendinta de scadere a numarului total de

"u.rri 
o! t, 487 la 42o cazuri' avand in vedere faptul ca au fost inregistrate mai multe

incetariamasuritordeprotectieSpecialaprilreintegrarifamiliale,prininstituireatutelel
sau ofln incetari datorate atingerli varstel majoratului

n"tiu,trt"" de protectie a coprlului aflat in plasament familial este evidentiata inl

- 1236 rapoarte de reevaluare trimestriale,
- 437 evizu[e PIan individual de protectte]

- 732 rapoarte de vizita,
- 131 rapoarte de evaluare detaliata

3 . Delincventa juvenila
ln anul 2014, au fost inregistrate 126 sesizari cu privire la copii care au savarsit fapte

penalesinu,raspundpenal'AcesteSesizarisereferalafapteantisocialeSavarsitede94
iof,i, aintr" carc 72 copti au varsta intre 7-13 ani si 22 copii au peste 14 ani' ln anul

2d13, 158 copit ( 122 copri au varsta intre 7-13 ani si 36 copii au peste 14 ani) au

savarsit 207 fapte penale si nu raspund penal

Comparattv cu anul 2013, numarul de copii care au savarsit fapte penale si nu

raspund penal a scazut Existenta faptelor savarsite de minori, se explica prin aparitia

unor disiunctii la nivel familial, carente de afectivitate, efectele produse de criza

economicA cu urmeri nefaste asupra vietii materiale 9i spirituale ale copiilor si familiilor

acestora, lipsa de supraveghere permanentd de cetre parinti, discontinuitatea in educa!ie

a minorilor de cetre gcoald

4. Proteclia copilului prin adoptie
ndoptia reprezinta finaiitatea ideala in cazul copiilor lipsiti de ocrotirea parintilor naturali,

previne intitutionalizarea, prin adoptie respectandu-se un drept fundamental al copiilor sl

anume acela de a creste intr-o familie Procedura adoptiei si implicit a potrivirii dintre

parinte si copil pleaca de la nevoile copilului, adoptia urmarrnd identificarea celei mai

potrivite familii pentru coprl, si nu gasirea copilului care sa contituie un raspuns la

problemele familiei
Dupa obtinerea atestatului, familiei ii va putea fi incredintat un copil adoptabil ,

pentru care instanta a admis deschiderea procedurii adoptiei interne

5. Protectia copilului in structuri de tip rezidential
Serviciile de tip rezidential ofera acces copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc social

si lipsiti temporar sau definitiv de ingrilirea parintilor, pe o perioada de tirnp determinata, la

servicii de protectte sociale, educationale, de recuperare/reabilitare realizate prin

activitati de gazduire, asistenta medicala, ingrijire educatie, socializare.
consiliere/psihoterapie, precum sr dezvoltarea deprinderilor de viata independenta,
integrare socio-profesionala, (re)integrare familiala

Se observa ca in perioada 2013-2014, numarul copiilor institutionalizati in serviciile de

tip rezidential a fost relativ constant, cu toate ca, in perioada mentionata s-au evidentiat
efectele crizei economrce caracterizate printr-o rata mai mare a abandonului de copii De

asemenea, in aceeasi perioada, numarul copiilor plasati in servicii apa(inand ONG-urilor
a fost in continua scadere, cazurile fiind preluate aproape in exclusivitate de catre
DGASPC

Serviciile socrale de ingrijire de tip rezidential sunt oferite in urmatoarele structuri:
a servicii de tip rezidential pentru coprlul fara dizabilitati - total capacitate

cazarc 152 locuti
. 1 centru plasament,
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. 8 apartamente;
b servicir de tip rezidential pentru copilul cu dizabilitati - total capacitate

cazare 194 locuril
. 5 centre de plasament
. 2 apartamente

c servicii de primire in regim de urgenta - total capacitate cazare 38 locuri:
. 1 centru de primire in regim de urgenta
. '1 adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii care include si o

componenta de zi cu o capacltate de 15 locuri
ln anul 2014, 70 copii au fugit din sistemul de protectie de tip rezidential a

DGASPC Galati Frecventa plecarii fara invoire din centre variaza astfel: 12 copii au fugit
de 2 ori, iat 58 copii au fugit o singura data Cele mai frecvente motive care l-au
determinat sa faca acest lucru au fost dorinta de libertate, de independenta sau tendinta
spre vagabondaj.

T.Protectia copilulul ref ugiat
ln anul 2014, conform prevederilot Legli N 27212004, la solicitarea Centrului Regional de
Cazare sr Proceduri pentru Solicitantii de Azil Galati, a fost numit un reprezentant legal
pentru 49 minori, solicitanti de azil, proveniti din Siria - 5 cop ii;Bang ladesh - 3

copii;Afganistan - 34 copiitPakistan - lcopil,Somalia - 2 copii
ln cazul a 3 copii (unul copil din Bangladesh si 2 copii din Somalia), dupa

admiterea cererii de azil, s-a acordat protectie subsidiara si a fost instituit plasamentul in

regim de urgenta in cadrul unui serviciu de tip rezidential al DGASPC Galati

8. Protectia copilului abuzat, neglijat,exploatat, traficat, repatriat
Protectia copilului abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat este asigurata prin

interventia rapida si eficienta in situatii de urgenta si consta in evaluarea, solutionarea
cazurilor in raport cu nevoile beneficiarului, asigurand masurile necesare de protectie in

regim de urgenta precum si in identificarea masufllor alternative care sa previna
separarea copilulur de mediul familial

Sesizarile privind copilul abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat provin atat de
la Telefonul Copilului 983 cat si de la profesionisti, persoane fiziceljuridice sau copilul in

cauza

9. Protectia copilului cu dizabiliati aflat in familie
Serviciile specializate acordate copiilor cu dizabilitati consta in evaluarea 9l

reevaluarea medico-psiho-sociala a acestora in vederea incadreni intr-un grad de
handicap gi stabilirii planurilor de recuperare

10. Servicii de evaluare si consiliere psihologica acordate copiilor/tinerilor
Centru de evaluare si consiliere psihologica are ca principal scop evaluarea, consilierea
psihologica, sprijinirea Si asistarea pdrinlilor/potentialilor pdrinti / asistentilor maternali
profesionigti pentru a face fata dificultatilor psiho-sociale care afecteazi copiii 9i relatiile
familiale.
Tipuri de servicir acordate de catre psihologi in perioada raportata .

. Evaluare psihologrca copir - 18'11 ;

. Consiliere psihologica copii - 1062 ;

. Terapie pentru copilul Tulburari cu Spectru Autist - 955 ,

. Consiliere psihologica tineri institutionalizati 24 ;

Servicii sociale acordate persoanelor adulte cu handicap aflate in familii
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Evaluare complexa a persoanelor adulte presupune (re)evaluarea medico-
psrhosociald in vederea propunerii incadrarii/respingerii incadrarii in grad de handicap
intocmirea actelor necesare in vederea transmiterii dosarelor catre Comisia de Evaluare
Nledicale (C E M )in vederea incadrerii in grad de handicap 9i eliberarea certificatelor de
handicap
Serviciul de evaluare complexa adulti a desfasurat in anul 2014 urmatoarele activitati:
. 6880 persoane au fost informate privind problematica psiho-medico-sociala si

vocationala:
au fost intocmite 6070 dosare pentru evaluare rn cadrul Comisiei de evaluare
persoane cu handicaP adulte;
evaluarea s(uatiei medicale, psihologice, sociale si vocationale pentru 6070
persoane;

De asemenea,66 de persoane cu domiciliul stabil in judetul Galati sunt institutionalizate
in centrele rezidentiale din alte judete Numarul total de cereri de Institutionalizare primite
in anul 2014 este de 53
Numarul de persoane adulte noi intrate in sistem - 43;
Numarul de persoane iesite din sistem- 21

ln perioada raportata, Centrul a oferit pentru 60 persoane adulte cu handicap
servicii care includ dezvoltarea comunicarii si memoriei, consiliere socilala si psihologica
suport moral si emotional, organizandu-se plimbari sl vizite atat la Complexul l\iluzeal de
Stiintele Naturii, cat si la biblioteca ,V A Urechia" Galati(vernisaj expozitie lucrari de art-
terapie)

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE DMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI
PRIVAT GALATI

ln decursul anului 2014, institulia noastre a incercat sd atingd obiectivele care au stat la

baza infrintarii sale, obiective aflate in acord cu regulamentul de organizare gi functionare
aprobat de C.J G

Activitatile desfasurate au fost urmatoarele :

l. Activitdtile de administrare, intrelinere 9i agrement din Pddurea Gerboavele
Pedurea Garboavele reprezinta. prin apropierea ei de Municipiul Galati, cea mai

facild locatie $i cel mai placut mijloc de agrement unde cetatenii municipiului Galati aleg
sa-si petreaca timpul liber Pe intreg parcursul anului 2014 au continuat lucrarile de
administrare $i intretinere din P6durea Garboavele in cele douA zone, respectiv ara
ptolejala - 220 ha Si zona destrnatd tun$tilor - '180 ha

. Lucrdri de salubrizare in pddure - igientzarea prin colectarea
selectiva a de$eurilor, depozitarea provizorie in tomberoane pubele de
colectare selectiva, transportul la rampa de gunoi special amenajata de cdtre
unitate autorizata in acest sens prin incheierea unui contract de prestari seryic i;

servicii de vidanjare 9i intretinere a toaletelor ecologicei. Lucrdri de intrelinere in Pddurea Garboavele i
. Lucrdri de curAlare - Eierea subarboretului cu uneltespeciale gi a vegetatiei

ierboase, transportul acestora in afara padurii, teierea gi curetarea cioatelor din zona de
agrement, cosit iarba $i vegetatia lemnoasd, intretinerea aliniamentelor prin cosiri, taierea
arbustilor, greblat incarcat si transportul resturilor vegetale ,

. Lucrari de intretinere a potecilor pentru interventie in caz de incendiu (Iaietea
stufarisului crescut, greblarea, incarcatul si transportul resturilor vegetale),

. Lucrdri de intretinere a spatlilor de parcare $i a drumurilor de acces, lucrdri de
limitare a trecerii in zona protejatd a pddurii - lucr5ri de curdtare, bordurare,
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vdruirea bordurilor, intretinerea parcdrilor 9i cAilor de acces, sdpat ganturi care sd

limiteze accesul persoanelor gi a auiovehiculelor in aria protejata i

. Strangerea mobilierului pentru perioada de iarne imprestiat material
antiderapant pe drumurile de acces, dezdpezirea cailor de acces,
. Amplasarea panourilor de informare in punctele de vizibilitate maximd pentru
con$tientizarea asupra importantei protectiei ariei naturale;
. impS(irea de pliante alaturi de saci pentru degeuri la intrarea in pddure,
. Asiguarea pazei permanente pentru prevenirea furturilor, distrugerii

mobilierului, pazer Si protectrei contra incendiilor pentru intreaga zonA prin
amplasarea de prchete de incendii echipate corespunzator, patrularea
personalului in perioadele de vArf pentru a depista eventuale focuri lasate de
turigti
Lucrdri de amenajare in Pddurea Gdrboavele
. lucrdri de intretinere teren folbal,
o lucrdri de amenajare bariere pentru limitarea trecerii in zona protejatS l

. lucrdri de intretinere si amenajare spatii de joacl cu accesorii omologate

. lucrdri de amenajare a mobilierului urban, intretinere 9i amenajare a locurilor
de picnic pfln dotarea cu mese, bdnci,umbrare, gr5tare care s5 corespunde
cerintelor impuse de rnediu:

. montare de panouri, marcaje gi indicaloare privind informarea cu privire la
normele de mediui

. amenajarea zonelor speciale pentru aprinderea focului ,

. asigurarea dotdrii zonelor special amenalate pentru activitetile de picnic cu
containere destioate colectarii selective a deQeurilor, inscriptionate
corespunzator precum gi cu toalele eco/ogice ;

. amenajarea gi dotarea corespunzatoare apichetelor de stingere a
incendiilor ;

. incasare taxa acces rn padure, drstflbuire saci menajeri pentru deseuri

. verificarea permanenta a starii mobilierului si constatarea lipsurilor (furtului)

. Lucreri care au fost cuprinse in amenagementul silvic al pedurii
Gerboavele;

in lunile aprilie si octombrie, in colaborare cu grupuri $colare din jude!, s-a realizat
completararea golurilor in parcelele impadurite in anii trecuti prin plantarea a 3 000 puieli de

. stejar in Aria naturala protejata. Pentru acesta lucrare s-au realizat in prealabil pregatirea

- terenului prin: pichetat, sapat gropi, transport apa cu cisterna, udat puietii plantati.
Ecologizarea Ariei protejate din Padurea Garboavele atat cu personal propriu cat si in

colaborare cu grupuri scolare din judet;
De asemenea s-au realizat controale in Aria naturale protejata pentru verificarea

activitatilor ce sunt interzise prin regulament
A fost intocmit Raportul de activitate alAriei naturale protejate si transmis catre APIVI Galati

si ANPI\4 Bucuresti
Lucrari de intretinere livada

. arat , frezat, taieri de formare a coroanei gi de rodire a pomilor fructiferi adunat
crengi mari, scos la capatul randului, incarcat ln remorca si transportul acestora;

. tratamente fitosanitare la pomi fructiferi in repaus vegetativ $i in vegetalie conform
tehnologiei;

. fertilrzat livada cu ingrasaminte chimice NPK, udarea livez|

. lucrari de cosit - tocat mecanic vegetalta dintre randurile de pomi, lucrdri de cosire
cu motounealta a vegetatiei dintre pomi pe rand ;
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. igiena culturala a livezii in vederea tinerii sub control a atacului de Erwinia (tdierea 9i
arderea ramurilor afectate, a celor uscate, cu leziuni, operalie urmatd de dezintectarea I
acoperirea taieturilor cu produse cuprice; strangerea 9i arderea crengilor taiate, fructelor
mumifiate, scoaterea pomilor care sunt afectatr in totalitate si arderea lor;

. recoltarea, transportul gi valorificarea fructelor

. Asigurareafunctionerii permanente a sistemului de alimentate cu apa din
Pddurea Gatboavele pfln lucrari de asistentd tehnicS, intretinere 9i reparatii care sd
corespunda reglementarilor in vigoare privind serviciile publice de alimentare cu apa 9i
distributie apa cdtre urmatorii beneficiari :

- Consiliul Judetului Galati - 2 cantoane silvice;
- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii - Parcul Zoo,
- Centrul Cultural Dunerea de Jos - lvluzeul Satuluii
- Directia Judeteand pentru Tineret;
-2agenti economici (SC Pibunni SRL Galatr Si SC AdyTomaSRL Galati)'
2. Producerea de material seditot pentru impddurire
Avand in vedere ca impSdurirea terenurilor degradate reprezinta o prioritate la nive

national pentru imbunetetirea calitetii mediului, in acest sens fiind adoptate acte care
preved sursele de finantare pentru realizarea acestora: Legea nr 46/2008 Codul silvic cu
modificdrile 9i completarile ulterioare, Ordonanta de urgenla a Guvernului nr 196/2005
privind Fondul de medru cu modificarile Si completarile ulterioare Si Ordinul nr 172612011
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de imbunAtatire a calitetii mediului
prin impadurirea terenurilor degradate, reconstruclia ecologicd $i gospoddrirea durabilS a
pddurilor finanlate pnn Fondul de mediui avand in vedere M,lsuta 221 'Prima impedurire
a terenurilor agricole" care urmdreste ameliorarea efectelor factorilor naturali daunitori,
reducerea eroziunii solului, atenuarea efectelor fenomenului global al schimbdrilor
climatice, imbunetetirii capacitdtii de retentie a apei, imbunStatirea calitatii aerulur, avend
in vedere ce cresterea suprafetelor impadurite contribuie la indeplinirea obiectivelor
globale cu privire la reducerea emisiilor de CO2 pentru atenuarea schimbarilor climatice qi

la cregterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila, precum 9i faptul cd
prin functiile de naturd ecologicA, socialS Si economicS, pddurile furnizeazd $i alte bunuri
Si servicii pentru societate, cum ar fi produsele lemnoase Si nelemnoase spatlul de
recreere, infrumusetarea peisajului, etc Corslilul Judetului Galati a sustlnut Programul
de impadurire a terenurilor degradate si in anul 2A14

Astfel, in urma centralizarii necesarului de puieti de salcam de la toate primariile din
Judet, a fost emisa Hotararea Consiliului Jutului nr 51131 03 2014 privind aprobarea
Programului judetean pentru cresterea suprafetelor impadurite din judetul Galati pentru
anul 2014, pentru producerea a 2 687 500 puieti de salcam si livrarea cu tillu gratuit a
aceslora catre primariile din ludet Serviciul Public Judelean de Administrare a
Domeniului Public Si Privat a Judetului Galati a infiintat in anul 2014 o pepin era pentru
producerea puietilor forestieri in suprafata de 16 ha A fost finalizat programul de
impadurire si au fost comercializatr un nr. de 337 372 buc puieti catre persoane fizice si

iuridice din judet si din tara
3. Zona Zdtun - administrare, intrelinere ti agrcment

Redeschisd pubhcului in toamna anului 2009, in zona de agrement Zdtun au
continuat lucrerile de amenajare si intretinere a zonet:. Amenajare si intretinere lac. lntretinere parc agrement Zdtun. lntrelinere plantatie forestierd - I ha ,formatd din doud parcele distincte prin
tratamente fltosan(are, cosit iarba; rarit planta(ia, incarcat $i transport material lemnos. lntrelinere livadd - 5,9
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.AsiguareapazeipentruintreagazoneZdfun(imobileapa(inandconsiliului
Judelului Galati., lac, lrvadd, plantatie forestiera, parc agrement)

'4. 
Lucreri de amenaiare 9i intretinere a zonei Wedegti

Lucrdri de intrelinere i parculut exlslent aerarea gazonului ; greblat gazonul ; cosiri

repetate strangerea resturilor vegetale in saci plastic, incarcarea si transportul la

rampa de gunoi, plantarea florilor, prSgirea acestora; plantarea florilor in jardiniere

tdiai, muguroit, dezmu$uroit trandafiri, fertilizare si irigare a gazonului, florilor,

trandafiritor, arborilor si arbustilor ornamentali; tratamente fitosanitare la trandafiri flori,

arbori gi arbugti ornamentali i decolmatarea canalului; repararea gardului,

ecologizirea zonei - strans gunoi, curatirea canalului de namol, depozitarea selectiva

in pubele special amenajate
S-a asiigurat paza 9i protectia contra incendiilor a zonei verzi $l a cladirilor, inclusiv

imobile apa(inand CJG
5. intretinerea gi amenaiarea de spalii veni aflate in administrare
Adminiatrarea spaliilor verzi reprezinta un obiectiv de interes public in vederea

asigurdrii calitdtii factorilor de mediu $i sterii de sanetate a populaliei

ln anul 
'2O14 

s-au efectuat lucrari de amenajare si intretinere la Centrele de

plasamentrCP ,,Unirea", CP,, lovan lorgovan" CP, Negru Voda", CP ',lrene si

btuart" CP,,lon Creanga", CP Licurici " CP 1, CP 2, Galati ; Parcul apa(inand C J G

i Spatii verzii apa(inand D D R, Centrul Cultural Dunarea de Jos lvluzeul Satului din

Pddurea Garboavele; Muzeul de istorie Casa l\,4emoriala ,'Alexandru loan Cuza",

Biblioteca,,V A Urechia" Galati,
G.Preslari setvicii de paza gi protectie contra incendiilorii intrelinere imobile

din administrare -s-a asigurat paza lar sediul unitatii, str Traian nr 454 A, imobile 9i teren

aferent Tecuci, str Mihail Kogalniceanu nr35, imobile 9i teren aferent Tg Buior, str

E Grigorescu nr 51.
T.Prestari servicii la tefti si comercializare
ln anul 20'14 s-au efectuat prestari ser,/icii catre tefu astfel: prestari servicii cu

utilajele agricole din in dotare; prestari servicii de dezinfeclii, dezinseclii si deratizari la

sediile instituliilor publice, spatiilor comerciale, a depozitelor, a mijloacelor de transport in

comun, precum gi a altor spatii pentru diver$i beneficiari conform prevedenlor legale,

gazari la depozite de cereale; tratamente fitosanitare la pomi fructiferi vita de vie plante

ornamentale si comercializarea de puieti forestien
8, Proiecte finantate din fonduri europene

Activitatile de turism si agrement oferite cetatenilor din municipiul si judetul Galati

sunt putine, motiv pentru care, in luna iulie, anul 2013 institutia noastra a demarat

realizarea a doua investitii in zona Zatun finantate prin Proqramul ODerational oentru
Pescuit al Romaniei elaborat de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura in
urma unui proces de consultare a agentilor socio-economici si a autoritatilor publice

centrale si locale.
Astfel, prin Masura 1 - Dezvoltarea infrastructurii pentru eco-turism si agrement cu

profll piscicol, Operatiunea 1.1 Amenajarea de baze pentru ecoturism si/sau agremenl cu
speclfic pescarescse va implementa Voieclul,,Amenaiare baza de agrement cu
specific pescaresc la balta zatun".

Obiectivul acestei masuri este crearea infrastructurii necesare pentru pract carea
ecoturismului si agrementului in scopul valorificarii turistice a resurselor locale legate de

sectorul piscicol
Al doilea proiect care va fi implementat ,,Restabilirea potentialului baltii Zatun

pentru specii piscicole de inters comercial", Masura 6 - Protectia si conservarea
patrimoniului local, etnografic side mediu, Operatiunea 6 4 - Restabilirea potentialului de
productie a speciilor piscicole de interes comercial
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Proiectul se refera la investitii care dezvolta baza de productie a speciilor piscicole

de interes comercial ce vor atenua efectele unei catastrofe naturale
ln anul 2014 au inceput lucrarile de executie la proiectul ,,Restablilrea potentialului

baltii Zalun pentru specii piscicole de inters comercial"acestea urmand a fi terminate
pana la data de 31 august 2015

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR
GALATI

Are ca scop exercitarea competentelor ce ii sunt date prin lege pentru aplicarea
prevederilor actelor normative care reglementeaze activitatea de stare civile, de evidenlS
a persoanelor precum Si de coordonare 9i controlul ellberdrii documentelor in sistem de
ghigeu unic

Dintre activitatile mai importante desfAgurate in anul 2014, de citre structurile
serviciului enumerem:

'l.Serviciul de Stare Civila

. a efectuat instruirea anualS a ofilerilor de stare civild de pe raza judelului Galati, la
care au participat 9i reprezentan(i al DEPABD,

. a efectuat actiunea de indrumare gr control metodologic pe !inie de stare clvild la

cele 6 servicii/compartimente de stare civild din cadrul serviciilor publice
comunitare locale de evidente a persoanelor $i la 59 de oficii de stare civila din
cadrul primeriilor de pe raza judetului Galati;

. au fost solulionate 1790 dosare privind transcrierea certficatelor de stare civilS
intocmite in strdrnetate a cetetenilor romani;

. au fost solutionate 35 dosare de schimbare a numelui/prenumelui pe cale
administrative;

. au fost avizate 295 referate de rectificare a actelor de stare civila,

. au fost inregistrate gi operate 234 ced.tficale de divo( Si mentiuni de desfacere a

cesetoriei transmise de catre notarii publici la exemplarul ll al actelor de cesdtorie

Si au comunicate la exemplarul I spre a fi operate;
. au fost venficate 73 de cereri privind cereri de divo( 9i s-au alocat numerele

corespunzatoare din Registrul Unic al Certificatelor de Divo4,
. au fost eliberate la cererea autoritelrlor competente 690 extrase pentru uzul

organelor de stat de pe actele de stare civila, precum gi pentru avizarea cererilor
\v de rectificare a actelor de stare civile,

. au fost inregistrate 15085 Si operate 15360 de mentiuni in exemplarul ll al
registrelor de stare civila, fiind ramase de operat un numar de 1 166;

. s-au primit registrele de stare civile exemplarul ll de la oficiile de stare civilS de pe
raza judetului Galati gi s-au arhivat in mod corespunzdtor;

. s-a efectuat actiunea de predare - primire la 4 oficii de stare civild de pe raza
judelului Galati (Ghrdigeni, Suceveni, Gohor, lndependenla);

. s-au efectuat 36 controale periodrce pe linie de stare civila cu privire la femeile
gravide internate Si minorii asistati la Centrul de primire minori, materniteti gi la
spitalul de pediatrie din municipiul Galatr,

. au fost comunicate radiogramele primite de la Direclia de Evidenta a Persoanelor
gi Administrarea Bazelor de Date catre serviciile/compartirnentele de stare civild
din cadrul serviciilor publice comunrtare locale de evidenta a persoanelor gi la
ofrcrile de stare civila din cadrul consililor locale de pe raza judelului Ga a1i,
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a fost asiguratd corespondenla intre Directia de Evidente a Persoanelor 9i
Administrarea Bazelor de Date privind cererile de eliberare a certificatelor de stare
civild;
s-au centralizat Si transmis situaliile lunare, trimestriale ii semestriale pe linie de
stare civila la Directia de EvidenlS a Persoanelor giAdminrstrarea Bazelor de Date;
au fost inregistrate 9i solulionate un numdr de 18 petitii pe linie de stare civila,
s-a verificat documentalia pentru acordarea a 29 coduri numerice personale, in
conformitate cu radiogramele DEPABD gi s-au solicitat CNP-urile aferente,
comunicandu-se la SPCLEP -ul competent, spre a fi introdu-se in RNEP;
a fost efectuate arhivarea documentelor de stare civrld conform nomenclatorului
un reprezentant al serviciului a participat la concursul de recrutare a unui ofiler de
stare civilS delegat,
au fost transmise certificatele de stare civilS 9i extrasele multiligve solicitate de
DEPABD:
s-a intocmit Graficul privind veriflcdrile pe linie de stare civilS ce vor fi efectuate in
cursul anului 2015 de cetre Serviciul de stare Civild din cadrul DJEP Galati, care a
fost spus aprobdrii Pre$edintelui CJG Galali
s-a acordat asistente de specialitate ofiterilor de stare civild in vederea rezolvarii
optime Si cu celeritate a spetelor atipice de stare civila intervenite in desfdgurarea
activitatii acestora;
s-a asigurat corespondenla cu ofiterii de stare civtld de pe raza judetului Galati;
s-au efectuat alte activitatr dispuse de conducerea Directiei Judetene de Evidenlb
a Persoanelor Galati

2.Biroul de Evidente a Persoanelor

a coordonat gi controlat metodologic activitatea serviciilor publice comunitare
locale de evidenta a persoanelor de pe raza judetului Galati conform Graficului
privind planificarea anualA a controalellor pe linte de evidente a persoanelor pentru
anul2014 aprobat de Presedintele CJG Galati
transmiterea indicatorilor zilnic la D E PA B D in vederea monitorizdrii activitalii
specifice de eliberare acte de identitate,
intocmirea gi monitorizarea situaliei lunare privind activitatea de evidente a
persoanelor la cele 6 servicii publlce comunitare locale de evidentd a persoanelor;
a transmis zilnic, lunar, trimestnal gi semestrial, conform prevederilor instructiunilor
in vigoare, ori la cerere sau de cate ori situatia a impus, la Directia pentru Evidenta
Persoanelor gi Administrarea Bazelor de Date drn cadrul Minrsterului Afacerilor
lnterne, situatiile statistice privind activitatea de evidente a persoanelor, analizele
activitdtri desf6surate pentru perioadele de referintS, informeri privind tentativele de
substituire de persoanS, alte documente,
a transmis cAtre toate cele 6 servicii pubtice comunitare locale de evidentd a
persoanelor de pe raza judelu ui Galati (Galali, Tecuci Tg Bujor, Bere$ti Corod $i
Tepu), radrogramele gi instrucliunile cu cararacter metodologic,
a centraltzat Si transmis catre lvl A l- D E PA B D situaliile statistice $i rapoartele
de analizd intocmite lunar gi semestnal de cetre servlciile publice comunitare locale
de evidentd a persoanelor, referitoare la princrpalele activ teli desfdgurate in
domeniul eliberSni actelor de identitate
a realizat activitatea de monitorizare a tiparirii gi distribuirii ce(ilor de alegdtor
pentru persoanele care au implinit varsta de '18 ani,
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. a furnizat datele de identificare Si de domiciliu ale unor persoane cike autoritdlile

Si instituliile publice centrale, judetene 9i locale 9i agenti economici,
. la nivelul judetului Galati nu au fost inreglstrate tentative de substituire de

persoane 9r nici cazuri de falsuri de identitate;
. au fost inregistrate Si solutionate un numdr de 30 de petitii pe linre de evidente a

persoanelor;
. a monitorizat aplicarea Planului de masuri pe linia stabilirii domrciuliulur in Romania

a cetetenilor din Republica Moldova;
. a realizat gi particrpat la convocerile trimestriale pe linie de evidenld a persoanelor

aldturi de serviciile publice comunitare locale de evidenlA a persoanelor de pe raza
judetului Galali, B roul Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenla Persoanelor Galati, lnspectoratul de Polilie a Judetului Galati - Serviciul
de ordine Publice, lnspectoratul Judelean al Poliliei de Frontiere, lnspectoratul de
Jandarmi Judetean Galati,

. a controlat modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurdri
protectiei datelor cu caracter personal - Legea 67712001 - la serviciile publice
comunrtare locale de evidenle a persoanelor (S P C L E P ) de pe raza judetului
Galati;

. intocmirea materialelor de raportare zilnica gi lunare;

. coordonarea gi controlul conditiilor in care s-au eliberat acte de identitate, ca
urmare a declinari unei identiteti false ori modalitdtile de contrafacere a actelor de
identitate gi propunerea mesuri de prevenire a acestor situatii, dacS situatia
rmpune;

. solulionarea lucrarilor drn domeniul de activitate;

. efectuarea verificdrilor in RJEP 9i RNEP in vederea solutionerii lucrerilor
repartizate

. disemrnarea cetre SPCLEP-urile de pe raza ludetului Galati a adreselor qi

radiogramelor primite de la D E P A B D i

. a intocmit inventarul de ordine Si $tampile existent la nivelul D J E P gi la nivelul
judetului qi l-a inaintat la D E PA B D ;

. a participat la actiunea initiatd de DEPABD pe linia corectdrii ln RNEP a
actelor de deces inregistrate eronat in evidente,

. a executat alte activitdtr conform dispozitiilor primite de la conducerea D J E P
Galati

3. Compartimentul Juridic Ai Contencios:
Pe parcursul anului 2014, activitatea profesionale a consilieruluijuridic din cadrul
Directiei Judelene de Evidente a Persoanelor Galati s-a desfSgurat rn conformitate
cu indatoririle si responsabilitatile posturilor, aga cum rezulta din Legea nr 514/
2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificdrile
9i completirile ulterioare, Statutul Consilierului Juridic, actelor normative specifice
D J.E.P. Galali ii figei postului realizandu-se prin:

. particrparea la'intocmrrea proiectelor de acte cu caracter intern ce au legaturS cu
activitatea Directiei;

. urmdrirea eficientei aplicArii reglementdrilor interne si propuneri pentru
perfectionarea lor;

. auizatea pentru legalitate a proiectelor de dispozilii

. auizarca pentru legalitate a contractelor de achiztlii,

. verificarea legalitSlii actelor cu caracter juridic,

. semnarea, la sohcitarea conducerii, a documentelor cu caracter juridic emanate
de institulia publica;
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. emiterea de avize pentru legalitate si conformitatei

. formularea de intampindri si concluzii scrise, precum 9i reprezentarea in fata

instanlelor ludecetoreqti a intereselor institutiei;
. corespondente cu lnspectoratul de Polilie a Judetului Galati;;
. solutionarea, cu respectarea termenelor legale, a petitirlor adresate Directiei,

privind aspecte ce fac obiectul activitetil institutiei,
. Iunar gi, de cate ori a fost necesar, s-a adus la cunogtinta compartimentelor din

cadrul Directiei 9i serviciilor publice comunitare locale, actele normative de interes
general, precum si cele specifice activitetii de evidenla persoanelor,

. asigurarea informarii Directorului executiv al Direcliei, in conformitate cu specificul
activitalri institutieii

. asigurarea consilierii conducerii instltutiei, precum si a salariatilor din

compartimentele functionale, in vederea ludrii de decizii in conditii de eficientd 9i

efrcacitate;
. asigurarea consultantei juridice a rnstitutiei privind intocmirea documentatiei 9i

oblinerea avizului de funclionare pentru eliberarea in conditii specifice a cdrlllor de
identitate in cadrul Direcliei Judetene de Evidente a Persoanelor Galati;

. asigurarea consultantei juridice a UAT Scanteie9ti, intocmirea documentaliei 9r

obtinerea avizului pentru infiintarea 9i funclionarea Serviciului Public Comunitar
Local de Evidente a Persoanelor Scanteieqti;

. zilnic, verificarea actelor normative aperute in Monitorul Oficial in vederea insuqirii
gr transmiterir la nivelul compartimentelor a legislatlei interesate, pe domenii de
activitatei

. intocmirea listei lunare cu acte normative de interes general, precum si cele
specifice activitatii de evidenta a persoanelor publicate in l\4onitorul Oficial al
Romaniei, partea l, apdrute in luna anterioarAi

. acordarea de consultante juridicd de specialitate serviciilor locale de evidentA a

Persoanelor;. intocmirea documentatiei privind mdsurile de securitate ce trebuiesc implementate
la nivelul staliilor de lucru/relelelor de calculatoare din cadrul D J E P Galatl,

. preluarea sarcinilor de serviciu din cadrul compartimentului Resurse umane 9i
perfectionare profesionald, pe perioada concediului de odihna a titularului de post;

. intocmirea Planului de Masun privind protectia de informatiilor clasificate in
conformitate cu H G 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Nationale de
protectie a informatiilor clasificate in Romania;

. corespondente adresata conducerii Directiei Pentru Evidenla Persoanelor 9i
Administrarea Bazelor de Date institutiei privind punerea in aplicare a Planului de
MAsuri $i a indeplinirii sarctnilor ca urmare a controlului tematic metodologic
n( I 937 577116 02 2001 ,

. verificarea dosarelor Si avizarea referatelor privind schimbdrile de nume;

. indeplinirea altor sarcini dispuse de cAtre conducerea D J E P Galali, (comisie
concursuri, comisie arhivS, funclionar de securitate).

CAMERA AGRICOLA

Camera Agricola a Judetului Galati, infiintata prin H G 1609/2009 9i Hoterarea
Consiliului Judetului Galati nr 368/2901 2010, este institutie publica cu personalitate
juridicS, finantata din venituri proprii gi subventii acordate de la bugetul de stat, organizatd
in subordinea Consiliului Judetului Galati 9i in coordonarea tehnico-metodologice a
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lV1 A D R Conform H.C.J Galati nr 340 din 30.07.2013 num6rul de posturi aprobat este
de 20 din care 19 functii publice 9i o funclie contractuale

Formare profesionald

Cursuri autorizate
Nr.
crt.

Meseria Perioada
desfesurerii

Locul
desfesurerii

Numdrul absolventi

1

Tractorist 01 11 2013-
30 01 2014

Centrul
transfontalier
Beresti-Meria

19

Examen tractorist 14 02 2014
Centrui
transfontalier
Berestr-lvleria

19

2 Apicultor 22 01 2414-
03 04 2014

Galati
CAJ Galati

29

3 Apicultor 24 04 2014-
o9.o7 2014

Galati
CAJ Galati

23

4 Tractorist 23 04 2014
03 07 2014

Galati
C, L.CA
Beresti

28

5 Legumicultor
05 05 2014-
09 06 2014

Tecuci
CLCA
Tecuci

6 Agricultor

04 08 2014-
09 09 2014
Examen
08 1a 2014

C L CA Tecuci 18

7 Legumicultor

28 08 2014
02 1A 2014
Examen
08 10 2014

CLCA
Tecuci

13

8
Lucrator calificat in
cresterea
animalelor

22 09 2014-
26 112014

CLCA
Tecuci 16

I Apicultor 22,09 2014-
03 12 2014

CL-CA
Tecuci

18

10 Tractorist 23 09 2014
02 12 2014

CLCA
Beresti 19

Total 10 cursuri 215

b) Realizarea de cursuri de instruire / informare gi consiliere aproducitorilor
agricoli privind normele de ecocondilionalitate, Codul de bune practici agricole,
PNDR2014-2020, schimbdri climatice, produse tradi!ionale :

- 394 acliuni cu 5081 participanli

c) Cursuri de perfectionare a specialistilor din agriculturd
'16 consultanli au participat la cursuri de perfectionare in Bucuresti, Tulcea gi Galali
privind ecocondilionalitatea, masurile PNDR 2014- 2O2O si implementarea Directivei Ni
12812009 CE 9i OUG nr 34/2012 pentru stabitirea cadrutui institu(ional de actiune in
scopul utilizeriidurabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei
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Avand in vedere cadrul legislativ aprobat,'in anul 2010, Consiliul Judetului Galati prin
HotdrArea nr458/30.06.2010, a aprobat protocoalele de predare-primire 'in vederea
transferului managementului asistentei medicale al unor unitatr sanitare publice de interes
judetean, pentru'

i Spitalul Clinic Judetean de urgenti ,,Sf. Apostol Andrei" Galali;
> Spitalul de Pneumoftiziologie Galali ;

> Spitalul de Boli lnfectioase,,Cuvioasa Parascheva" Galati;
> Spitalul de Boli Cronice lvegti.
Referindu-ne la contribulia pe care a avut-o Consiliului Judetului Gala! in anul 2013.

pentru buna desfagurare a act vitdlilor unitSlilor sanitare, o importanlS deosebrta a avulo
aprobarea alocerii unor fonduri, pentru rcdzarca urmAtoarelor obiective de investitii,
astfel:

Dintre unitelile sanitare
Spitalul de Boli Cronice
nt 505t06 12 2012

enumerate facem precizarea ca prin H A. ff 116812012
lveSti s-a desfiintat Prin Dispozitia Preqedinteluj

cronici lve$ti in structura Structura
Andrei" Galati

, in locatia fostei unitesi sanitare, s-a infiintat sectia
Spitalului Clinic Judetean de Urgentd ,,Sf Apostol

SPITALUL CLINIC DE URGENTA ,,SF APOSTOL ANDREI"GALATI
Domeniul investitii si lucrari publice
'1 Stadiul realizanlor fizice si valorice ale lucrarilor pentru investitrile in curs de executie -

Anexa '1 
;

2 Cheltuielile care se anticipeaza pentru luna urmatoare, atat pentru investitiile in
curs, cat si pentru proiectele noi (supllmentari de buget)

3 Achrz(irle publice realizate in luna de raportare, precum si cele preconizate pentru
luna urmatoare.

INVESTITII
- Reparatii capitale etaj I tronson CDE - 25 000 lei;
- Reparatii capitale et 1 tronson CDEi
- Reparatii capitale et. 7 tronson ABC;
- Proiectare reparatii capitale et 3 tronson CDE - 21 500 lei- realizat;
- Proiectare reparatii capitale Bloc nasteri si internari - in valoare de '10 000 lei -

rcalizal,
- Proiectare Reparatii capitale pentru reabilitare Laborator clinic in valoare de

6500 lei;
- Expertiza tehnica cladiri spital - 100 000 lei;
- Proiectare, extindere, amenajare, modernizare si dotare arhiva
- Modernizare UPU-SMURD in valoare de 610 000 lei - investitie tn continuare:
- Dotare aparatura medicala in valoare de 1 1 10 000 lei;
- Dotare utilaje spalatorie si bloc alimentar in valoare de 343 000 lei - realizat;
- Reparatii capitale et 8 tronson ABC - 775 000 lei;

- Dotare echipamenle l1G 24512007 (hote de absorbtie) in valoare de 75 000 lei -
finalizat;

- lnlocuire ascensoare Bloc alimentar si compartiment lnternari - Externari - 18 000
lei - finalizat;

- lnlocuire ascensoare Bloc ahmentar si compartrment lnternari - Externan -
finalizat;

5l



- Consolidare ,,Cladire centrala termica" - Sp(alul Clinic Judetean de Urgenta,Sf
Apostol Andrei" Galati - in valoare de 193 000 lei - lucrare de investitii - rn lucrui

- Modernizare centrala termica, pompe de recirculare si hidranti exteriori rn valoare
de 2 250 000 00 lei, lucrare de rnvestitie in continuarei

- Reabilitare ventilatie artificiala bloc alimentar sr spalatorie in valoare de 550 OOO lei
- finalizat;

- SISTEI\,I INFORMATIC INTEGRAT IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI
PACIENTILOR LA REZULTATELE NiIEDICALE - vatoare 6 889 138,46 tei din care
1 392 000 lei cofinantare CJ Galati Stadiu - contract in derutare - 90%

- Actualizare proiect DDE la Reparatii capitale la Conducte purtatoare de fluide
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf Apostol Andrei" calati, in valoare 66 OOO -
investitie in contrnuare;

- Reabilitare instalatie electrica spital- distributie si alimentare cu energie electrica _
valoare 6 000 - investitie in continuare;

' Actualizare proiect ,,Reabilitare instalatie electrica spital - distributie si alimentare
cu energie electrica" - in valoare de 50.000 lei- investitii;

- Dotare instalatie de sterilizare tip ISM-autoclav (min 60 litri)- rn valoare de
100.000,00 lei investitii - realizat;

- Reparatri capitale pentru sectia Oftalmotogie in valoare de gOO OOO lei - reatizat;
- Reparatii capitale pentru reabilitare Sectia ortopedie etaj 5 tronson DEF in valoare

de 600 000 lei - in curs de desfasurare

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI

A.Proiectare obiective de investitii in 2Ol. ,,Reabilitare instalatie de distributie abur tehnologic si recuperare condens din
centrala de abur",
Proiect SOL 0118/04062014, intocmit conform pT tSCtR C10/2010 _ finantat
4 000 lei
ln total, din 3 661,72 lei contractati, realizat lOOa/o - proiect aferent obrectivului de
investitii.
Termenele de realizare au fost respectate 100%.
Nu au existat neconformitatt

B. Lucrari obiective de investitii finalizate in 2014. ,,Bransament apa nr 2 din reteaua din str Afrnului pE HD DN .tOO mm,, _ finantat
37000 lei I 2014, contacl tucrari nr 1070.1/03 10ZOi4,in vatoare de 27 tB6.3g
ler cu ryA cu lucrari executate si platite in total 2014 in valoare de 26 927.76 lei cu
TVA - realizat 100%. ,,Reabilitare instalatie distributie abur tehnologic st recuperare condens din centrala
de abur" -
Finantat174000 lei contract lucrari nr 5448/.13OS2Oi4,in valoare de i72477 BO
lei cu WA, din care proiectare conform pT ISCIR Ci0/2010 _ 3 661,72 lei cu
ryA si lucrari executate in valoare de 166 822,36 tei cu TVA _ realizat 1OO%

ln total, din 199664,19 lei contractati, rcalizal la stadiul fizic 1OO% _ obiective de
investitii

C. Lucrari de reDaratii curente

- a) lgienizare corp B etaj - sectia lvledicala 1 _ finantat 77 OOO lei, contract
4273114 04.2014, in valoare de 76.900,44 lei cu ryA Reatizat 1OO% conform pV. de
receptie la terminarea lucrarilor nr 4779126 04 2014

b) Lucrari de transformare salon 2 - corp B etaj in sala de mese pentru bolnavii de
TBC din sectia lvledicala 1, finantat 23 000 lei, contract ff 2g7\ti2 03 2b14. in vaioare de
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22 413,82 lei cu TVA Realizat 100%, conform P V de receptie la terminarea lucrarilor nr
4283t14 04 2014.

ln total, din 993'14,26 lei contractati, tealizal la stadiul fizic 100% din obiectivele
reparatri curente

Termenele de realizare au fost respectate '100% (maxim 31 12.2014\
Nu au existat neconformitati, reclamatii, respectiv contestatii la procedurile derulate
SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE GALATI

Referitor la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetului Gatati Nr
20 73811O 02 2014 ptiuind intocmirea si transmiterea Raportului de activitate a Spitatului
Clinic de Boli lnfectioase "Sf Cuv Parascheva" Galati in anul 2014, va facem cunoscut
urmatoarele:
Domeniul investitii si lucrari publice

Referitor la activtatea de investitii in anul 2014 s-a alocat un buget de 77 mii lei
Principalele actiuni/evenimente desfasurate in perioada de referinta si aprecierea
impactului acestora: ln data de 3 decembrie, s-a desfasurat activitatea stirntifica si de
promovare intitulata "Masa rotunda - Ziua lvlondiala HIV SIDA'

Actiuni/evenimente propuse pentru perioada urmatoare, cu precizarea scopului, a
obiectivelor si activitatilor programate: ln luna decembrie, unitatea a pregatit ca activitate
stiintifica si de promovare: Masa rotunda - Ziua lvlondiala HIV SIDA

Conform Protocolulur de colaborare privind finantarea obiectivelor de
invest[ii, reparatii ,expertize si de proiectare pentru anul 2014 unitatea noastra va derula
Obiectivele de investitii cf anexei

ln anul 2014 s-au facut achizitii de bunufl si servicii in suma totala de ; 13 490,31 mii
lei, din care pe Program HIV - SIDA 9 436,69 mri tei si utilitati 569,44 mii lei

UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI

Aflata in subordinea Consiliului Judetului Galati drn anul 2OO3 odate cu
transformarea din spital de psihiatrie cronici in unitate de asistenl6 sociald 9i medicalA cu
profil de psihiatrie, unitatea a avut $ansa de a se bucura de o atenlie deosebit5 din partea
conducerir CJG, alocarea de fonduri pentru finantarea cheltuielilor de funclionare, cat gi
pentru cele de dezvoltare, in vederea imbundtAtirii continue a conditiilor de cazare gi i
serivciilor acordate asistalilor acestei unitdti

Suma de 466,7 mii lei-cheltuieli de dezvoltare a fost utilizata in vederea realizarii
obiectivului lmprejmuire lncinta Unitatii Medco Sociala Ganesti
Pe parcursul anului 2014,datoria sprilinului domnului presdinte am primit fondurile
necesare inceperii executarii acestui obectiv de investitir,rezolvand aslfel o importanta
problema a institutiei, avand astfel posibilitatea imbunatatini asigurarii sigurantel asistatilor
internati in Unitatea lvledico Sociala Ganesti
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Acest raport a urmarit sa prezinte o sinteze a activit;tii desfdgurate in anul 2014, activiteti
care au implicat asumarea raspunderii, coerenld a actului de decizie, deschidere fatd de
probleme autoritdtilor administratiei publice locale $i ale cetAtenilor ca beneficiari ai actului
administrativ

Au fost evidentiate atat orientArile principale pe care s-a axat activitatea
Pre$edintelui Consiliului Judetului calati, cat 9i modul de exercitare a principalelor atributi
care ii sunt conferite acestuia prin Legea administratiei publice locale cu modificerile g
completArile ulterioare

Acest raport este menit sa prezinte volumul mare de muncd gi activitatea
laborioasa realizatd de consilieni judeteni, conducerea operativd - pregedintele
vrcepre$edinlii Consiliului Judetului Galati $i secretarul judetului Galati, de cdtre aparatul
de specialitate qi institutiile publice aflate sub autoritatea Consiliulur judetului calati

Acest efort care este unul comun a demonstrat un management public eficient in
utilizarea resurselor $i adaptarea la principiile $ standardele unei administratii publice
moderne, de nivel european

Rezultatele activitdtii noaske, de gestionare
cuantificate decat de cei pe care ii reprezentam
concentrdm pe continuarea gi finalizarea proiectelor

a problemelor jude(ului, nu pot f
9i, de aceea, este necesar se ne

te in anul 2014
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