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RAPORT

GU PRIVIRE LA MODUL DE INDEPLINIRE A ATRIBUTTTLOR
PRE$EDINTELUI CONSILruLUI TUDETULUI GAJ.ATI'I A HOTARARILOR

CONSILIULUI IUDETUTUI G/IJ.ATI IN ANUL2O13

Legea nr.275 /2001a administraliei publice locale, republicati in 2007 cu modificdrile 9i

completirile ulterioare, prevede la art. 104 alin.3 lit. b) ca atribulie a Pregedintelui Consiliului

Iudefean obligativitatea prezenterii consiliului judefean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte

cu privire la modul de indeplinire a atribuliilor proprii 9i a hotirarilor consiliului judetean.

Pretedintele Consiliului Judefean este o autori[ate administrativi executivi distincte,

stabiliti de legiuilor, care asiSurd respectarea prevederilor Constituriei, punerea in aplicare a

legilor, a decretelor Pretedintelui Romaniei, a hotdrarilor ti ordonanlelor Guvernului Romaniei,

a hot5rarilor consiliului judefean, precum ti alte acte normative.
Trecand la atribuliile proprii, prima prevezuH de lege, dar ti cea mai imporranti, din care

decurg Si celelalte este asigurarea respectirii Constituriei, punerea in aplicare a legilor, a

ordonanlelor ti hoterarilor Guvernului, a hotirarilor Consiliului luderean 9i a altor acte

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

actelor normative se se stabileasc; mesurile necesare pentru punerea in aplicare a sarcinilor
reiegite din acestea prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate, serviciile
publice specializate Si instituliile subordonate, o obligafiilor care ie revin penrru ducerea la

indeplinire a acestora.
Aparatul de specialitate, serviciile publice specializate Si instituliile suordonate, sub

coordonarea Pre$edintelui, vicepregedinlilor sau secretarului judelului, respectiv ale Consiliului

Judelean, in vederea emiterii sau adoptirii acestora. Aceste proiec[e, precum $i altele pregitite
potrivit legii organice in domeniu, avizate $i mai ales motivate, au dus la procedura de pregitire
a $edinrelor ordinare sau extraordinare.

in vederea indeplinirii atributiei prev5zute la art. 104 alin.3 Iit.a) din Legea nr. 275/2007,
republicatl in 2007 cu modificirile $i completirile ulterioare s-a dispus luarea misurilor
necesare pentru pregitirea $i desla$urarea in bune condilii a tedintelor Consiliului ludelean. S-a

procedat la definitivarea materialelor, multiplicarea 9i difuzarea mapelor de gedinlA consilierilor
judeleni in termen util.

in desfigurarea gedinlelor s-au respectat procedurile prevezute de Legea nr. 215/2001,
republicate in 2007 cu modificirile gr completirile ulterioare Si Regulamentul de organizare ti
funclionare al Consiliului Judelean Galali fapt ce a permis formularea de intrebiri ti interpeliri,
exprimirii de opinii ti argumente ori amendamente in legeture cu proiectele de hotirari supuse
dezbate i, precum $i exercit5rii votu Iui in cunottin[A de cauzi.

Trebuie remarcati buna conlucrare cu comisiile de specialitate in pregitirea $i
fundamentarea proiectelor de hoterari, precum $i cooperarea conslanti a comisiilor de
specialitate ti a grupurilor de consiheri pentru promovarea ti susfinerea intereselor judefului
Galali.

Preiedintele Consiliului Judelean indepline$te, in condiriile legii, urmatoarele categorii
principale de atribulii:

A. Atribulii privind functionarea aparatului de specialitate al coflsiliu]ui judelean, a
instituliilor Si serviciilor publice de interes judefean $i a societililor comerciale 9i regiilor
autonome de interes judefean;

B. Atributii privind relalia cu consiliul judelean;
C. Atribufii privind bugetul propriu aljudefului;
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D. Atributrii privind relatia cu alte autoriteri ale administraliei publice locale 9i serviciile
publice;

E. Atriburii privind serviciile publice de interes judefean;

F. AIte atribulii prevezute de lege sau sarcini date de consiliul judelean.

Desfe$urarea activitililor pe parcursul anului 2013 sunt raportate la contextul economic,
politic, social Si administrativ specific anului 2013, care a impus adaptarea managemenfului
public la conditiile specifice, prin reanalizarea ti reaiustarea obiectivelor strategice, evaluarea ti
preintampinarea situaliilor de risc.

in perioada 31 ianuarie - 23 decembrie 2013 Consiliul Judefului Galali s-a intrunit'in
plenul siu in 17 tedinle dintre care 12 tedinle ordinare (respectiv : 3l ianuarie, 26 februarie,
27 martie,29 aprilie, 27 mal27 iunie, 30 iulie, 30 august, 30 septembrie, 29 octombrie, 29

noiembrie ti 23 decembrie),4 gedinle extraordinare (respectiv:15 aprilie,29 mai,2l septembrie

5i 13 decembrieJ $i 1 Sedinle de indati, respectiv pe 12 septembrie 2013.
in aceasti perioadi, Consiliul ludelului Galati a adoptat 198 hotdrari, de la nr' 234 la nr'

431 pentru rezolvarea unei diversiHli de probleme. Dintre aces[ea, specific5m:
- probleme organizatorice gi perso[al : 89 de hotdrari referitoare la : constatarea

incetirii de drept, prin demisie a unor mandate de consilier judelean gi validarea unor mandate

de consilier judefean; validarea desemnerii nominale a unui membru ATOP; modificarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelului Gala[i; aprobarea ti modificarea de

organigrame $i state de funclii (la aparatul de specialitate al Consiliului Judelului Galafi, la
Complexul Muzeal de 9tiinlele Naturii,,Resvan Anghelure", la Biblioteca ,,V.A.Urechia", la Muzeul
de Istorie,,Paul P:ltdnea", la U.M.S. Ginetti, la Centrul Cultural ,,Dunirea de Jos", la SPIADPP, la
Camera Agricole, la Direcfia Generale de Asistenri Sociali ti Proteclia Copilului,
etcl;transformarea unor posturi din statul de funclii al aparatului de specialitate al Consiliului

Juderului Galafi; numirea unor persoane in funclia de manager la institutiile subordonate
Consiliului Judefului Galali; aprobarea raportului final de evaluare a managerilor numili; numiri,
revociri, reincadrlri in funclia de director a unor persoane; asigurarea conducerii temporare a

unor activitdfi in funcria de director; organizarea relelei $colare de invelemant special liceal qi

special postliceal din juderul Galali pentru anul gcolar 2073 - 2014; punerea in aplicare a

dispoziliilor titlului executoriu, Sentinla civilS n.2039/2011 a Judecitoriei Galati; inlocuirea
unor membri in Comisia pentru Proteclia Copilului Galali; reorganizarea Comisiei de Evaluare a

Persoanelor Adulte cu Handicap ti completarea ReBulamentului de organizare ;i funclionare;
aprobarea Regulamentelor de organizare ti func[ionare ale: Muzeului de Istorie,,Paul Piltinea,
Serviciului Public Judefean de Administrare al Domeniului Public ti Privat, Direcfiei Generale de
Asistenle Sociali ti Protecria Copilului etc...; aprobarea Planului de analizi $i acoperire a
riscurilor de pe teritoriul juderului Galafi; aprobarea Programului judelean pentru cre$terea
supraferelor imp5durite din judelul Galali; aprobarea Master Plaflului revizuit 9i a Listei
prioritare a obiectivelor de investilie ce asiguri serviciile de ap; ti ap5 uzate in judelul Galali;
aprobarea modificerii anexelor ,,Monografiei economico-militare" a juderului Galali intocmite in
a[]ul 2012; aprobarea Raportului privind stadiul realizirii mtrsurilor din Programul de
Gestionare a Calitelii Aerului pentru indicatorul pulberiin suspensie fractiunea PM 10,Ia nivelul
localit5rilor Galali, Sendreni ti Vanetori din judelul Galali pe anul 2012; aprobarea Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale in judelul Galali pentru perioada 2073-2020"; aprobarea Planului
de analizi ti acoperire a riscurilor de pe teritoriul juderului Galafi; stabilirea costului mediu/an/
beneficiar asistat din cadrul DGASPC Galarj pentru anul 2013; aprobarea acordlrii Diplomei de
0noare a Judelului Galali domnilor Bodea Valentin, Tapu Costel, Aurel Nechita, Andra Cosmina
Albulescu, Gina Burghiu, Rainea Nicolae; aprobarea incheierii acordului de cooperare privind
derularea PEAD 2013 intre Consiliul Judelului GalaF ti Ministerul Agriculturii $i Dezvoltirii
Rurale - APIA; aprobarea componenlei nominale a comisiilor de concurs Si a comisiilor de
solulionare a contestaliilor pentru concursurile de management pentru diferite institulii;
desemnarea reprezentanfilor Consiliului ludelului Galali in Consiliile de Administralie ale:
Centrului Judelean de Resurse $i Asistenle EducalionalS, 9i SC,,Drumuri $i poduri,,SA Galali,
etc...; aprobarea achizi[iei de servicii de consultantA gi asistenfi juridici in domeniul achizifiilor



publice pentru Consiliul Judelului Galari; aprobarea unor obligalii ce revin Consiliului Judelului
Galali in vederea implementdrii proiectului,,Alegerile europarlamentare - conttientizare ti
implicare"; acceptarea a doul unitiF administrativ-teritoriale in calitate de membru al ADI

,,Serviciul Apa" Galati; infiinfarea ti desfiinlarea unor case de tip familial in structura Direcliei
cenerale de AsistenlS Sociali ti Proteclia Copilului ; infiinrarea Centrului de Recuperare a

Victimelor Violenlei Domestice ,,$ansa" Tg. Bujor in structura Direcliei Generale de AsistenfA
Sociali ti Proteclia Copilului ;

- probleme privind buBetul: 32 hotArari, referitoare Ia aprobarea bugetului local al

Consiliului Iudelului Galali pe anul 2013; aprobarea contului de incheiere a exercifiului bugetar
al Consiliului Judelului Galari pe anul 2012; rectificari ale bugetului local al Consiliului Judelului
Gala[i pe anul 2013; repartizarea unor sume de bani din sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale ;i a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale; alocarea de sume de bani din fondul de rezervi al Consiliului Judelului Galali
autoritifilor locale, din localit5file afectate de calamitelile produse in anul 2013; aprobarea
procedurii de repartizare a sumei de 27.000 mii lei din bugetul propriu al judelului Galali cltre
unitdtile administrativ-teritoriale afectate, in vederea acordirii de ajutoare de urgenle in bani
persoanelor sinistrate ca urmare a inundaliilor din luna septembrie 2013; plata din bugetul
propriu al Consiliului Judelului Galati a unor cotizafii $i contribulii; alocarea unor sume necesare
din fondul de cofinantare al Consiliului ludelului Galali pe anul 2013, pentru cofinanlarea unor
proiecte; aprobarea prelurilor medii ale produselor agricole pentru jude[ul Galati ; aprobarea
pretu lor medii ale produselor a8ricole in vederea calculului venitului brut din arendi pentru
anul 2013; aprobarea unor tarife ti taxe pentru diferite servicii; aprobarea tarifelor lunare de
inchiriere a imobilelor din domeniul public al judelului Galati $i administrarea spitalelor din
rereaua Consiliului Juderului Galati; stabilirea cuantumului indemnizaliei de $edinle pentru
participarea la lucrdrile Comisiei pentru Protecria Copilului Galari; aprobarea tarifelor pentru
eliberarea licenlei de traseu in vederea efecluerii serviciilor de transport public judetean de
persoane prin curse regulate speciale; acoperirea definitive din excedentul bugetului local a

deficitului secliunii de dezvoltare;etc...
- probleme de patrimoniu: 17 hotdreri, referitoare la: aprobarea $i insugirea

inventarului actualizat al bunurilor ce apa4in domeniului public al judefului Galati; aprobarea
solicitirii adresate Guvernului Romaniei, pentru trecerea din domeniul public al statului $i
administrarea Ministerului Tineretului 9i Sportului in domeniul public al judelului Galali $i
administrarea Consiliului Judelului GalaIi a ,,Cen[rului de agrement GArboavele" existent in
judelul Galafi; darea in administrarea Muzeului de Arte Vizuali Galali a unui imobil aflat in
domeniul public al judelului Galari; trecerea unei plrri din imobilul din Str. Eroilor nr.34, din
domeniul public al judelului GalaF $i din administrarea Consiliului Judetului calati in domeniul
public al municipiului Galati $i administrarea Consiliului Local GalaIi; darea in administrarea
Spitalului Clinic Judelean de Urgentl ,,Sf. Apostol Andrei" Galali a unor imobile aflate in domeniul
public al judefului GalaF $i administrarea Consiliului ludelului Galari, situate in comuna Iyetti,
judetul Galari;darea in adminis[rarea Centrului Cultural ,,Dunerea de Jos" Ga]a]i a unui teren aflat
in Pldurea Garboavele, pentru,,Muzeul zonei pescAretti"; preluarea unui sector de drum din
domeniul public al judelului Vrancea 9i din administrarea Consiliului Judelului Vrancea, in
domeniul public al juderului GalaF ti in administrarea Consiliului Iudelului Galari; schimbarea
destinaliei $i regimului juridic ale unor bunuri imobile ce aparlin patrimoniului iudelului Galali;
transmiterea fere plate a unor bunuri mobile din domeniul privat al judefului Calarii[ domeniul
privat al ora$elor ti comunelor din judelul Galali; inchirierea prin licitalie public5 a imobilului
situat in municipiul Galali, cartier File$ti; etc....

- probleme de relalii interne 9i internafionale: 11 hoHrari referitoare ]a realizarea
unor acorduri de parteneriat incheiate de consiliul Judetului GalaIi cu alte institulii; aprobarea
implementdrii unor proiecte; aprobarea unor obligarij ce revin Consiliului Judetului Galali
pentru implementarea programului de cooperare descentralizate intre consiliul Judelului Galaii
$i consiliul Regional Aquitaine, Franfa; aprobarea unor asocieri dintre consiliul Juderului Galaii
$i diferite asociatiij aproberi de cooperare dintre consiliul luderului Galali $i diverse institutii,



fundatii; aderarea Consiliului Judelului Galali la Asociaria Grup de Acliune Locald ,,Lunca Joase a

Siretului"; etc. ...

- probleme de tehnici, investilii, drumuri 9i transport:49 hotiirari referitoare la
aprobarea unor proiecte tehnice ti detalii de execulie pentru diferite obiective de investifii;
aprobarea unor documentarii de avizare a lucririlor de invesdfii 9i a proiectelor [ehnice pentru
unele obiective de investifie; aprobarea unor studii de fezabilitate ti a unor proiecte tehnice
pentru unele obiective de investitie; eliberarea unor licenle de traseu pentru servicii de
transport rutier public judelean de persoane p n curse regulate speciale pentru diverti
operatori de lransport; modificarea programului judelean de transport rutier public de persoane
prin servicii regulate, pentru perioada 2008 - 2013, cu modificirile Si completirile ulterioare;
aprobarea atribuirii directe a unor trasee de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate pe perioada de valabilitate a Programului judefean de transport.

Implicandu-se activ in identificarea de solulii pentru rezolvarea problemelor specifice ale
administrariei publice judelene, Pre$edintele Consiliului Juderului Galali a inifiat in perioada 31
ianuarie - 23 decembrie 2013 un numer de 145 proiecte de hodrari, dintr-un total de 198
hotirari adoptate. Pretedintele Consiliului Judelului Galali a avut, in $edin[ele in plen ale
Consiliului Judefului Galari, in aceasti perioadi un num;r de 1061 intervenrii.

in exercitarea atributiilor sale, Presedintele Consiliului Juderului Galali a emis in
perioada 4 ianuarie - 30 decembrie 2013 un numer de 444 dispozifii [de lanr. 1lar.r.444),
vizand o multitudine de probleme, cum ar fi: schimbarea numelui Si prenumelui unor persoane;
eliberarea de pa$apoalte individuale unor minori gi exprimarea acordului ca minorul sa poatE
pirdsi fara; imputernicirea unor persoane pentru parcurgerea procedurilor necesare elibererii
de duplicate dupi certificatele de nattere ale unor minori; dreptul personalului aparatului de
specialitate al Consiliului Judetului Galali de a refuza indeplinirea dispoziriilor pe care le
considerd ilegale; probleme de personal fnumirea unor persoane in diferite functii, reincadrlri,
promoviri de personal, detat;ri, prelungiri de deLatiri in funcfii de conducere, organizare
perioadi de stagiu, avansiri in treapti superioare, modificeri trange de vechime la diferili
angajati, incetiri de activitate, eliberiri din functii, suspendarea ti incetarea suspendirii
raporturilor de munci, aplicarea de sancliuni disciplinare, aprobarea unor comisii de concurs gi
de solulionare a contestaliilor, aprobarea planului de perfeclionare gi formare profesionale a
funcfionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galafi;
solutionarea unor contestalii ale salarialilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetului
Galali; numirea managerilor interimari la unele spitale din releaua Consiliului Judefului Gala[i $i
stabilirea unor drepturi; aprobarea organigramei gi statului de funcrii pentru unele spitale din
rereaua Consiliului Judetului Galati; etc. ...);constituirea de comisii pluridisciplinare pe diverse
teme; stabilirea unor sarcini pentru consilierii incadrafi la Cabinetul pre$edintelui Consiliului
Judelului Galati;delegarea, desemnarea sau imputernicirea d-lui Hamza Cornel, vicepreSedinte al
Consiliului ludefului calari pentru a indeplini anumite atribuFi la nivelul Consiliului Judeiului
Galali; numirea sau imputernicirea d-lui Fotea Costel, Administrator public de a indeplini
anumite atribulii la livelul Consiliului ]udelului Calali; numirea membrilor in comisiile de
licitarie; numirea echipelor de implementare a unor proiecte ; constituirea comisiilor de receprie
Ia terminarea lucririlor de investirii; eliberarea de licenle de transport public judelean de
persoane, prin curse regulate speciale efectuate de diferiri operatori de transport; deplasarea in
striinitate a unor reprezeltanfi ai Consiliului Iude]ului Gala]i; modificarea unor dispozitii;
indreptarea unor erori materiale; numirea reprezentanlilor Consiliului Judefului Galali in
comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizilii publice de produse; convocarea consiliului
Judetului Galafi in gedinte ordinare $i extraordinare; desemnarea unor func[ionari publici in
diverse comisii; modificarea gi completarea normelor me[odologice proprii referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum $i numirea persoanelor
imputernicite cu exercitarea acestuia; desemnarea funclionarului public cu atribulii de consiliere
etici la nivelul apararului de specialitate al Consiliului ludefului Galati; aprobarea raportului
privind respectarea normelor de conduiti de catre funclionarii publici din cadrul aparaiului de
specialitate al consiliului Judefuiui Galali; rectificarea bugerurui rocal al consiliului Judelului



Galalipeanul2ol3;stabilirealanivelulaparatuluidespecialitatealConsiliuluiJudeluluiGalafi
a un;i ;rocedu in vederea rezolvirii cu celeritate a sarcinilor de serviciu; stabilirea de sarcini

pentru unii funclionari publici ti pentru unele servicii din aparatul de specialitate al consiliului
judegului Galagi; constituirea comisiei de constatare a pagubelor produse de fenomenele

meteorologice periculoase manifestate pe d.umu le judefene 9i comunale in judetul Galalii

unele me;ri referitoare la redactarea documentelor la nivelul aparatului de specialitate al

Consiliului Judelului Galari; stabilirea unor mEsuri pentru exercitarea atriburiilor Pretedintelui

Consiliului Judelului Galafi in absenla acestuia; delegarea coordonirii unor compartimente din

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galali de cltre vicepre$edintii delegarea

funcgionirilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Iudelului Galali in

vede;ea acorderii vizei,,Bun de plat5"; modificarea 9i completarea Nomenclatorului arhivistic al

dosarelor pentru compartimentele funcrionale ale consiliului Judelului Galali; actualizarea

componenii Comitetuiui de sinetate $i Securitate in Munce la nivelul Consiliului Judelului
Galafi; etc....

Activitatea comisiitor de specialitate ti a comisiei de validare

pregedintele consiliului Judelului Galati a acordat o atenlie sporite activitelii comisiilor

de specialitate - structuri organizatorice in care activeaze consilierii judereniin intelvalul dintre

doui gedinfe in plen ale consiliului judelean

in anul 2013 cele $ase comisii de specialitate s-au intrunit in total in 152 de gedinle,

astfel: comisia nr. 1 - 27 de gedinre; comisia nr. 2 - 25 de $edinle; comisia nr.3 - 24 de tedinte;
comisia nr. 4 - 28 de $edinle; comisia nr. 5 - 24 de tedinfe, comisia nr' 6 - 24 de gedinre. Comisia

de validare a fost convocati pentru 3 gedinle.
Desfegurarea gedinlelor comisiilor de specialitate ti ale comisiei de validare s-a realizat

cu respectarea prevederilor Legii administrafiei publice locale cu modificerile 9i completerile

ulterioare precum ii ale Regulamentului de organizare ti funclionare a Consiliului ludetului
Galali.

in acest context, este de remarcat buna colaborare in[re comisii]e de specialitate $i de

validare 9i compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Iudetean in elaborarea

documentelor ce au facut obiectul analizelor 9i dezbaterilor, precum 9i cooperarea comisiilor de

specialitate cu grupurile de consilieri judeleni pentru promovarea 9i sustinerea intereselor
judelului Galali.

in perioada raportat;, comisiile de specialitate au contribuit la funclionarea eficient; $i de

calitate a Consiliului Judelului Galali, avizand proiecte de hoterare $i solulionand probleme in
principalele lor domenii de activitate. Au fost prezentate comisiilor de specialitate, spre
discutare $i analizS, 196 proiecte de hotirare ale Consiliului Iudelului GalaF, pentru care au fost
emise 510 de rapoarte de avizare.

Dintre acestea, 146 au aparlinut Comisiei de specialitate nr. 1, 45 au fost date de Comisia
de specialitate nr. 2, 66 au fost date de Comisia de specialitate nr. 3,71 au fost date de Comisia
de specialitate nr. 4, 123 au fost date de Comisia de specialitate nr. 5 9i 59 au fost date de Comisia
de specialitate nr. 6. Comisia de validare a initiat 4 proiecte de hoterare privind validarea de
mandate de consilier judelean.

in cadrul relaliilor de colaborare cu consiliile locale, Pretedintele Consiliului Judelului
Galati a acordat sprijin $i consultanle la cererea acestora, prin intermediul tuturor structurilor
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului, in urmitoarele domenii: redactarea
documentaliei tehnice $i de finanlare penlru proiecte de investilii, consultante juridice, asistenle
in identificarea de surse de flnanlare ti redactarea cererilor de finanlare, asistenfl in elaborarea
stemelor comunelor $i ora$elor etc.

Activitatea compartimentului tehnice administrativA 9i Monitor Oficial
Potrivit HoHrarii Consiliului Judelului Galali nr. 339/2013 privind aprobarea

organigramei $i a statului de funclii ale aparatului de specialitate al Consiliului ludefului Galali,
Compartimentul de tehnice administrativi $i Monitor 0ficial este organizat distinct ti este plasat
sub coordonarea secretarului judelului.



Potrivit HoErarii Consiliului Judelului Galali nr' 366 din 30 august 2013 privind
aprobarea Regulamentului de organizare ti funclionare a aparatului de specialitate al consiliului

Judefului Galali, la art. 33 sunt redate atributiile Compartimentului de tehnic; administrativi $i

Monitor 0ficial, astfel:
1). in ceea ce privette realizarea lucririlor legate de editarea Monitorului Oficial al

judetului Galafi - in conformitate cu prevederile Ordonanrei Guvernului nr' 75/2003 privind
organizarea $i funclionarea seNiciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale uniHtilor
ad;inistrativ-teritoriale, aprobate cu modificdri ti completiri prin Legea nr.534/2003,9i ale

Hotdrarii Consiliului Judelului Galali nr. 84 din 30 septembrie 2008;
2), Referitor la elaborarea unor proiecte de acte normative ti propuneri legislative, in

exercitarea dreptului la inifiativi legislative al Consiliului Judetului Galafi, prin grija

Compartimentului de tehnic; administrative 9i Monitor Oficial au fost intocmite, in intervalul de

referinli: - proiectul de hoterare a Guvernului Romaniei privind "Trecerea ,,Centrului de

agrement Garboavele", judelul Galali, din domeniul public al statului ti administrarea

Ministerului Tineretului 9i Sportului in domeniul public al judelului Galafi ti administrarea

Consiliului Judelului Galali, - proiectul de hoterare a Guvernului Romaniei privind "Modificarea

Anexei nr. 17 la Hoterarea Guvernului m. 562/2002 privind atestarea domeniului public al
judefului Galafi, precum $i al municipiilor, oragelor gi comunelor din juderul Galati, cu

modificdrile $i completerile ulterioare", ' proiectul de hotirare a Guvernului Romaniei privind
"Preluarea unui sector de drum din domeniul public al iuderului Vrancea $i din administrarea
Consiliului Judefean Vrancea, in domeniul public al judelului Galati ti in administrarea

Consiliului Judelean Galali", - proiectul de hoHrare a Guvernului Romaniei privind ,,Modificarea
Anexei nr. 1 la Hodrarea Guvernului nr. 562 /2002 privind atestarea domeniului public al
judelului Galati, precum gi al municipiilor, ora$elor li comunelor din judegul Galafi, cu

modificerile si completdrile ulterioare".
3J. Executarea lucrerilor specifice necesare pentru pregdtirea 9i desfilurarea $edinfelor

Consiliului Judelului Galali - a vizat, in intervalul de timp avut in vedere - transpunerea in 9i pe

suport electronic a materialelor de gedinF care se inmAneazi consilierilor judeleni, precum ti
intocmirea materialelor necesare exerciterii votului secret pentru un numir de 25 de proiecte de

hoterari ale Consiliului Judelului Galali.
4). Identificarea atribuliilor ce revin Consiliului Judelului Galafi, cuprinse in acte

normative nou apdrute, a presupus studierea actelor normative publicate in Monitorul oficial al

Romaniei, Partea I $i intocmirea a 493 de referare 'in acest sens, adresate direcliilor $i
compartimentelor organizate distinct din aparatul de specialitate al Consiliului Judelului Galali.

5). Elaborarea de propuneri ti/sau observalii cu privire la proiectele de acte normative
supuse consultdrii de structura asociadve de resort - Uniunea Nalionali a Consiliilor ludelene
din Romania: in perioada de referinfi aceasta a transmis Consiliului Judelului Galali un numer de

aproximativ 539 de proiecte fde legi, de ho6rari ale Guvernului Romaniei, de ordonan]e ti
ordonanle de urgenle ale Guvernului Romaniei, de ordine ale milittrilor etc.), deci au fost
elaborate tot a$tea rispunsuri.

I. DOMENIUL PRIVIND RELATIILE PUBLICE

Relafiile publice au cunoscut o evolulie calitative gi au urmeri[ atingerea obiectivelor
organizaliei dar 9i identificarea nevoilor publicului, nevoi care pot fi acoperite prin politicile
practicate de Consiliul Iudelului Galali.

Relalia cu publicul a respuns nevoii de informare ti de consiliere a cetiienilor. ln
complexa activitate de administrare a treburilor comunitAfii , modalitatea de lucru cu publicul s-

a axat pe o orienlare moderne, bazate pe o relalie de respect reciproc intre administrarie 5i
cetirean. intr-o societate deschisi $i democrafice, administralia existe numai pentru a servi
cetilenii.

Relatia cu mass-media a cunoscut o
concretizat in transmiterea de comunicate

dinamici semnificativi in anul 2013, Aceasta s-a

ti informalii de presi. Comunicarea vizuali s-a
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realizat 5i prin comunicate de presi video, filme, fotografli ti imagini video. P n interviurile
acordate jurnaliStilor ti prin aparilii personale la TV, Pretedintele Consiliului Judefului Galali a
urmirit promovarea activitelii ins^tituliei, a imaginii judelului Galali precum gi tratarea unor
[eme de larg interes pentru pub]ic. In urma rela]iei cu mass-media s-a adus in fafa ceterenilor un
bogat flux de evenimente, multe informalii utile ti de mare impact, care au contribuit la
informarea populafiei din intreB juderul.

Un important canal de comunicare public: l-a constituit ti il constituie site-ul Consiliului
Iudefului Galafi, www,cigalaluo, care reprezinte spaliul virtual on-line unde este promovati
institulia ii colectivitatea teritorial5, sunt puse Ia dispoziria ceterenilor multe informafii de
interes local, sunt prezentate gi promovate activitdlile desfEgurate in scopul dezvoltirii
colectivitefii locale. Informaliile afitate pe site sunt informalii cu caracler practic, utile
cetifenilor, intr-un volum considerabil. Pagina web a instituliei a fost dezvoltate in anul 2013
pentru un volum semnificativ de informarii. Numirul de accesiri ale pagini wwwcigalati.ro in
anul 2013 se ridic5 la 522.535 accesari.

Activitatea Consiliului Judetului Galari de informare a persoanelor fizice 9i juridice s-a
desfiluratin conformitate cu prevederile Le9li nr. 54+ /2OOl privind liberul acces la informatiile
de interes public, cu modificerile gi completdrile ulterioare. Dreptul cetilenilor de a accesa
informaliile de interes public s-a realizat cu respectarea principiilor transparentei ti
autonomiei. Activitatea de informare $i relalii publice in cadrul Consiliului Juderului Galali a fost
organizatd ln urmdtoarele componente:

> informarea publicS din oficiu, care s-a realizat prin consultarea documentelor pe site-ul
v!^a,w.cigala!i.ro ti afitarea informaliilor la Punctul de informare - documentare, care este
organizat $i funcrioneaz; in sediul din strada Eroilor nr. 7B;

> componenta de informare publicl directi a persoanelor s-a derulat prin Compartimentul
relarii publice, organizare $i funcfionare ATOP, asigurandu-se rezolvarea solicitirilor
adresate verbal gi'in scris, conform prevederilor legale;

> componenta de informare a presei s-a realizaf prin furnizarea informaliilor de interes
public cetre mijloacele de intormare in masa.
in anul 2013 au fost solulionate 95 de cereri de acces la jnformaliile de interes public.

Dintre acestea, un numir de 89 de cereri au fost rezolvate favorabil, un numir de cinci au fost
redireclionate spre o altd institulie care avea competenra legale in solulionare iar o cerere au
fost respinsi pe motiv cA informaria solicitatS nu era delinute de Consiliul Judelului Galali.
Domeniile de interes vizale de solicitdrile de cereri de acces la informaliile de interes public au
fost cele privind utilizarea banilor publici, modul de indeplinire a atributiilor instituliei, solicit5ri
privind reglementirile legale ti actele normative emise, precum gi informalii privind modul de
aplicare a le8ii privind liberul acces Ia informaliile de interes public.

Activitqteq de solulionore q petiliilor arSmas o activitate de bazd a Consiliului Judegului
Galali. Dreptul de petilionare face parte din categoria drepturilor care p vesc direct relalia
cetilenilor de pretutindeni cu autoritelile publice.

Reglementarea acestui drept cetifenesc de tradifie in sistemul juridic romanesc este
fecuti deopotrivl de art. 51 din Constitulia Romaniei cat Si de Ordonanla Guvernului Romaniei
nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitdtii de solulionare a petiriilor, aprobat5
prin Legea nr.233 din 23 aprilie 2002. Legislalia stabilette modul de exercitare de citre cetefeni
a dreptului de a adresa autoritefilor $i instituliilor publice petitii formulate in nume propriu,
precum ti modul de solufionare a acestora, ceea ce duce la o mai buni solufionare a problemelor
cetilenilor. orice cetilean sau orice organizalie legal constituiti a purut s; adreseze consiliului
Judelului calali petilii (adici reclamafii, cereri, sesiziri sau propuneri), formulate in scris sau
prin pofta electronici. Corelativ acestui drept apare obligalia autoritifii publice judelene de a
examina Si rispunde la petjtii in termenele $i condifiile stabilire prjn lege. petiliile grerit
indreptate au fost trimise, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrare, autoritigiloi sau
institufiilor publice in ale ceror atribulii intri rezolvarea problemelor sesizate.

_ in anul 2013, Consiliul Iudefului Galali a primir i97 de petilii. Din totalui petitiilor, 2BO
au fost adresate direct institutiei noastre iar 17 au fost primite in urma redireclionerii lor de la



alte institulii Si auto teF (Avocarul Poporului, Agen[ia Nafionale a Func]ionarilor Publici,
Institutia Prefectului - Judelul Galali, PrimAria Municipiului Galali, DirecFa de Sinetate Publici a

ludelului Galati, Inspectoratul Teritorial de Munce g.a.)

Din numerul total de 297 de pedfii inregistrate in anul 2013, competenla de solufionare a

revenit: - Consiliului Iudelului Galali, pentru un numir de B5 de petilii, respectiv 28,62 o/o, - altot
autoriEli sau institurii publice care au competen': de solurionare pentru problema sesizatS,
intr-un numEr de 175 de petilii, respectiv 58,92 %, - petilii clasate in num;r de 1, ca urmare a

faptului cA expeditorul nu ti-a declinat identitatea sau datele de contact, - petilij in curs de
solulionare, in numAr de 36, respectiv 72,12 o/o.

AvAnd in vedere faptul cI petiliile primite, in marea lor majoritate nu au fost de
competenra Consiliului Judelului GalaF, dar au fost adresate institufiei noastre, ele dau dovada
unei declaralii de incredere in autoritatea publice ce funclioneaz; la nivelul judelului.

Asigurarea transparen[ei decizionole in cqdrul Consiliului Judelului Golali a av,ut in
vedere dispoziliile Legii nr. 52/2003 privind transparenla decizional; in administralia publicA,
cu modificirile Si completerile ulterioare. Politica administraliei publice locale judetene este
orientati spre consolidarea raporturilor de cooperare cu organizatiile neguvernamentale, pentru
intirirea democrafiei participative. Democralia participativi presupune dezvoltarea
mecanismelor de participare la decizia publicd, permiland cetilenilor s5-ti exprime opiniile $i
attepterile de la reprezentanlii aleti.

in aplicarea procesului de consultare public;, in anul 2013 au fost supuse procedurii de
elaborare de acte normative, un numAr de 7 proiecte, anferior supunerii spre aprobare de crtre
autoritatea decizionalS a administratiei locale judefene. Numirul recomandirilor p mite de la
cedleni $i de la organizaliile legal constituite a fost mic, ceea ce denoti cI participarea
cetelenilor la luarea deciziei este ince un fapt de do t. in Consiliul Judelului calali participarea
cetSlenilor la luarea deciziei este tratati nu ca o formalitate ci ca un act de interacfiune intre
factorii de decizie publici 9i cetileni. Principiile generale fundamentale pe care le aplicdm in
consultirile publice sunt: participarea, deschiderea, responsabilitatea, eficacitatea gi coerenfa.

Ca instrument qi canale de comunicare pentru procesul de transparenfd decizionalS gi
pentru consultirile publice deschise a fost utilizat site-ul instituliei, unde la secfiunea 'Consiliul
ludelului Transporenlo decizionald" an fost anunlate consultirile publice ti lucririle gedintelor
publice.

Coopersreq cu societsteq civild
Pe parcursul anului 2013, Consiliul Judelului calali a continuar tradilia de colaborare cu

societatea civile, acordand importanli deosebiti cooperirii intre sectorul public $i
neguvernamental, in conformitate cu prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 26/2000 cu privire
Ia asocialii 9i fundatii, cu modificirile Si completl le ulrerioare gi ale Legii nr. 215/2001 a
administrafiei publice locale, republicate, cu completerile gi modificerile ulterioare.

Relaria cu reprezentantii societefii civile s-a materializat prin punerea la dispozilia
asocialiilor, fundaliilor gi federafiilor a informafiile de interes public, utile in domeniile de
activitate ale acestora, precum $i prin organizarea unor intAlniri cu organizatiile
neguvemamentale, pe diferite teme 9i domenii de activitate, in scopul identificirii unor solufii la
problemele ridicate gi care sunr de competenla Consiliului ludefului Galafi.

Printre temele dezbitute la intalniri cu organizaliile neguvernamentale menrionem:
,,Cetdteni europeni - valori comune";,,Rdspunderea pentru mediul inconjurdtor"; ,,lnformoli pentru
un stil de viald sdndtos";,,5d depdsim prejudecdlile;,,Fondurile comunitare, o speranld pentru
viitorul ONG-urilot'!'; ,,Rolul societdlii civile in guvernarea locald".

Printre cele mai importante activiteli enumerim:
,,Festivalul <Zilele Bosarabiei> edilio q Xtt-a,25-22 mortie 2013,', ,,sdptdmdno Voluntoriotului',,
,,Conferinta Notionald <Autismul, complementoritateo medicoliei;i a tipurilor de teropie de
recuperore>",,,Let' s Do It Romania; ,,pace, glorie, recunottintd - Ziua Armistifiului',, , ,,spectocolul
<Arto de a trdi frumos printre oameni - Vis de iarnd.



in anul 2013, au fost continuat sau au fost incheiate o serie de protocoale, parteneriate,

inlelegeri de cooperare inclusiv cofinanlarea unor proiecte de interes judefean cu organizaliile

neguvernamentale. Acestea se regisesc in urmetoarele hotirari ale Consiliului Judelului Galari:

Hotdrarea Consiliului Judefului Galati N. 24712073, Hoterarea Consiliului Judelului Galali nr'
24612013, Hotdrarea Consiliului Judelului Galali nt 2A7/2013, Hotirarea Consiliului Judelului
Galali nr.372/2013.

Hotirarile Consiliului Judelului Galali pot fi vizionate pe site-ul instituliei la adresa:

www.cjgalati.ro, menirl ,,Consiliul Judelului - Arhivd, hofirAri"
Toate aceste preocupiri au ca scop intrelinerea relaliei intre administraria publice $i

sectorul asociativ, schimbul 5i impdrtd$irea de informalii de utilitate publice spre mentinerea

liantului social tipromovarea schimbului de valori.
Relqlia cu minoritdlile nafionqle
Consiliul ludetului Galali recunoa$te caracterul pluralist $i democratic al societerii $i

respectd identitatea etnici, culturale, lingvistici ti religioasi a fiecirei persoane aparrinand unei

minorititi nationale. Institulia creeazi condifii corespunzitoare care sI permitl persoanelor

aparrinand unei minoriteli nafionale si-ti exprime, se pdstreze 9i se dezvolte aceast; identitate.

La acfiunile organizate au fost abordate teme de dezbatere sau au avut loc manifesdri
prin care am promovat atitudlni legate de toleranfe, diversitate, egalitate de tanse, dialog
intercultural, racordare la realiterile Europei extinse. Printre cele mai importante manifesteri

organizate in anul 2013, enumer"ami ,,Ziua Cultuii Nalionale ' editiq o lll-a",,,Anul European al
Cetdlenilor": ,,Ziua lnternationald a Limbii Materne", ,,Rolul educaliei non-formole in prezervorea

identitdlii nolionole a minoritdlilor", ,pansul vopselei cu apd - tehnica EBRU", ,,Diferentd
religioasd sau discriminare?", ,,Comunicqreo intrc generolii in Jamilia interetnicd", ,,Spaliul public

ti comunitdlile interetnice",,,Slavd Eroilor Neamului",,,Drepturile persoanelor aportinAnd
minoritdtilor nogionale ,,Cetileni europeni - valori comune", ,,Respect Si Toleranld", ,,Germaniq -

sustindtoare a integrdrii economice ti politice europene", ,,90 de oni de la constituireq Republicii
Turcia", ,Ziua Minoritdtilor Nalionale Armonie in diversitate" .

Autoritatea teritorialS de ordine publici
Autorita[ea Teritoriali de Ordine Publici prin activitatea sa, reprezintd gi promoveaze

interesele comunitdlii in scopul realizerii unui climat de siguranl; $i securitate publici pentru
cetelenii judelului Galafi.

Pe parcursul anului 2013, Autorita[ea Teritoriale de 0rdine Publici Gala]i a desfesurat
urmitoarele acfiviteli:
- a elaborat Raportul anual asupra eficientei politiei pe anul 2012;
- a aprobat Planul Strategic privind Principalele Obiective de Acliune ale Inspectoratului de

Polilie al Judetului Galali pe anul 2013;
- convocarea ti desfS$urarea gedintelor in plen 9i pe comisii de lucru[12 gedinfe in plen ii 36

comisii de lucru);
- in urma sesizirilor adresate de cdtre cetSlenii juderului Galafi, referitoare la incelcarea

drepturilor ti liberHfilor fundamentale ale omului, au fost fecute recomandiri organelor de
polilie pentru solufionare;

- au fost avizate: Planul unic de ordine 9i siguranli publicA al Municipiului Galali; Planul unic de
ordine $i siguranfe publice al Municipiului Tecuci ti pentru comunele arondate (20 comuneJ;
Planul unic de ordine ti siguranle publice al Inspectoratului de Polifie al Judefului Galali;

- cu ocazia Zilei Poliliei RomAne au fost oferite 30 de diplome unor poliFtti din cadrul
Inspectoratului de Polilie al ludelului Galali ti Secliei Regionale de Polilie Transporturi calali
cu rezultate bune in activitatea desfa$uratd in cursul anului 2012;

- a fost stabilit un program de activitili in vederea cunoatterii stirii de ordine publicl din
localiti!ile juderului Galafi;

- pentru o mai bune informare a cedtenilor judefului Galali privind asigurarea ordinii gi
siguranlei publice; pe pagina web a Consiliului Judelului GalaF; s-a creat un link care sA
direclioneze cetilenii citre site-ul Autoriti]ii Teritoriale de 0rdine Publici Galari: vr.vr.!v.atop-
romania.ro.



au fost stabilite mesuri specifice responsabilitdrilor AToP privind Planul Nalional comun de

Actiune - Cadru pentru cretterea gradului de siguranli a elevilor ti a personalului didactic ti
pr;venirea delicvenlei juvenile in incinta 9i in zonele adiacente unitililor de inviFmant
preuniversitar;
participirilaemisiunileTVGa]a,iundeaufostdezbetutetemedeasigurareaordiniipublicegi
circulaliei rutierei
partici;eri la conferintele de prese organizate de Inspectoratul de Polilie al Judelului Galaliin

cadrul campaniilor de informare $i prevenire;

s-a incheiai un "Acord de parteneriat intre Inspectoratul de Polilie al Judefului Galari ii ATOP

Galaii" privind asigurareaiadrului de colaborare intre cele doui pirri, in vederea derul;rii de

ar-prnii d" informare/campanii de prevenire care sa contribuie la cregterea nivelului de

siguranlS publici Ia nivelul juderului Galali;

eitoritatei Teritoriali de Ordine Publici, in parteneriat cu diverse institulii responsabile in

scopul cregterii siguranfei cetelenilor judefului Galafi, a desfiturat campanii de informare in

domeniile prevenliei, circulaliei rutiere, infracfionalitrlii juvenile ti educative, astfel:

impreuni cu Inspectoratul de Polilie al Judelului Galati, Serviciul Rutier s-a realizat o

informare a participanfilor la trafic privird noile reglementdti din Codul Rutier;

1. campania de informare pentru prevenirea ingeliciunilor prin intermediul apelurilor

telefonice "Nu vI IesaF picelili", in parteneriat cu Inspectoratul de Polirie al iudelului
Galafi, in scopul informerii corecte a cetelenilor in vederea reducerii riscului de a

deveni vicrime ale infracfiunilor de inteleciune comise prin melode Cer, "accidentul"

sat) " premiul" ;

2. manifestarea "sdptdmAnq prevenirii criminalitdtii"' care la nivel nafional a fost la a

VIII-a opta edilie. La nivelul jude[ului Galali s-au desf:9urat activite]i structurate pe

prio titile nationale, respectiv prevenirea infractiunilor de furt, prevenirea

infracgiunilor comise cu violenr:, prevenirea delicvenlei juvenile 9i a victimizerii

minorilor, precum ti pe un domeniul care prezintd un interes deosebit, siguranla

rutiere;
3. campania nalionali de prevenire intitulate ,,Nepdsarea ne face complici", in

parteneriat cu Agenlia Narionali impotriva Traficului de Persoane $i Asocialia Caritas

Bucuregti, in scopul de a cregte gradul de informare $i conttientizare a publicului

asupra riscului traficului de persoane prin exploatare sexual5 tia turismului sexual;

4. campania narionale de prevenire a Glhiriilor ,,fii prudentd! Poli preveni tAhdria",
in parteneriat cu Inspec[oratul General al Poliliei Romane ' Institutul de Cerce[are ti
Prevenire a CriminalitAFi.

II . DOMENIUL ECONOMIC

in anul 2013, in calitatea sa de ordonator principal de credite, PreSedintele Consiliului

Juderului Galali a urmirit indeplinirea corespunzitoare a atriburiilor pe linie financiar-contabilE
prevezurc de Lelea N.275/2OO1a administrariei publice loca)e, Legea nr. 273/2005 privind
finanfele publice locale $i Legea nr. B2/1992 a contabiliHlii Astfel s-a avut in vedere elaborarea

$i fundamentarea proiectului de buget propriu, urmdrirea modului de realizate a veniturilor,
angajarea, lichidarea gi ordonangarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate Si a

veniturilor bugetare posibil de incasat, organizarea 9i Iinerea la zi a contabilitelii 9i prezentarea

la termen a situafiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare 9i a execuliei

bugetare.
in conformitate cu prevederile art.33 alin.[3J lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice, cu modific;rile li completirile ulterioare din sumele defalcate din unele venituri ale

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de

stat, ;i din cota de 18,50/0 prevlzutl la art. 32 alin. (7), o cord de 270/o se alocl bugetului propriu
al judetului, iar diferenla se repar[izeazi pentru bugetele locale ale comunelor, ora$elor gi

municipiilor, astfel:
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a) 800/o din sume se repartizeaze in doud etape, prin decizie a directorului direcfiei generale a

finanfelor publice judelene, in funclie de urmltoarele criterii: populalie, suprafara din

intravilanul uniterii administrativ-teritoriale ti capacitatea financiari a uniH[ii administrativ-
teritoriale;

b) 2070 din sume se repartizeazd, prin hot5rare a consiliului juderean, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funclionare ti/sau de capital, in ordinea
cronologici a vechimii arieratelor, pentru susrinerea programelor de dezvoltare locali $i pentru

susfinerea proiectelor de infrastructur; care necesitd cofinanlare locali Hotirarea consiliului
judelean se comunicE directorului direcliei generale a finanlelor publice judelene, instiufiei
prefectului $i consiliilor Iocale din jude9.

Compartimentul bugete locale, prognoze ti sinteze economice, a fundamentat ti repartizat
unitelilor administrativ- teritoriale sumele prin hotirare a Consiliului Judetean pentru proiectele

de infrastruc[ure care necesitd cofinanrare locali, pentru susiinerea programelor de dezvoltare
localS 9i 

'inl5turarea efectelor produse de rnundalii astfel:

- sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
- fondul de rezervi bugetari
- sume alocate din bugetul local al CIG pentru calamititefi
- fond de intervenlie la dispozilia Guvernului conf. HG 702/2013

9044 mii lei;
15377 mii lei;
3342 mii lei;
1614 mii lei;
27000 mii lei.

Prin hotirarea Consiliului ludelului Galafi nr. 422/!3 decembrie 2013 s-a aprobat ultima
rectificare a bugetului local al Consiliului Judetului Galati, bugetul final fiind in sumd de
782.87 4,00 mii lei, realizandu-se o crettere a veniturilor $i cheltuielilor de 103,00 o/o fal{, d,e

bugetul inilial.
in anul 2013, prin Hotdrarea Consiliului Judelului Galali nr.2\7 /27.03.2073 s-a aprobat

bugetul local al Consiliului ludelului .

Compartimentul buget-contabilitate a pregetit lansarea bugetului prin fundamentarea
veniturilor ti cheltuielilor bugetare pe fiecare capitol al clasificaliei bugetare.

impreunl cu conducerea directiei au avut loc disculiile cu ordonatorii te{iari de credite in
conformitate cu prevederile Le9li ff.273/2006 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 institufiilor de sub autoritatea consiliului,
urmirind respectarea echilibrului venituri-cheltuieli, necesitatea, oportunitatea $i baza legalS a

cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare, mobilizarea resurselor existente,
cre$terea eficienlei in utilizarea fondurilor.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 N. 5/2013, bugetului propriu al Consiliului
Judelului Galali i-au fost alocate urmltoarele sume:

- mii lei -
I Sume defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor

descentralizate
53.722

II Sume defalcate din TVA pentru drumurile iudetene si comunale
III. Sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale 70.964
IV. Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap 37.556

Veniturile bugetului local sunt constituite gi din alte surse decat cele de la bugetul de stat,
astfel: - mii lei-

- venituri proprii 2,000,00
- cote defalcate din impozitul pe venit ( 11,25 %l 42.7BB,OO
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale [ 18,5 0/o] 18.510,00
Bugetul consolidat al Consiliului Iudetului aprobat a fost in sum, de 373.657,00 mii lei.
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Dupe aprobarea bugetului de venitun $i cheltuieli s-a urmlrit executria buge[ului, s-a verificat

ti analizat legalitatea, necesitatea gi propunerea de modificare a bugetului propriu tia bugetelor
instituliilor de sub autoritatea consiliului.

Pe parcursul anului bugetar, in funcrie de incasarea veniturilor 9i de rectificerile bugetului de

stat ti bugetul local al Consiliului Judefului Galali ti al institufiilor de sub auto tate au fost
rectificate, asigurandu-se buna funcfionare a acestora.

Compartimentul buget-contabilitate, in colaborare cu Direclia Generali a Finanlelor Publice
Galari, a intocmit raportul cu privire la contul de incheiere a exercifiului bugetar pentru anul
2012, aprobat prin Hotirarea Consiliului Judelului Galali nr. 302 /27 05 2013.

in anul 2013 au fost duse la indeplinire atriburiile Pretedintelui Consiliului Juderului Galafi
privind numarul de personal $i cheltuielile de personal aprobate prin H.C.I.N. 287 /27.03.2073.
Au fost rezolvate cu opera[ivitate situafiile de deficit sau excedent la cheltuie]ile de personal,

prin rectjficari aduse bugeului local. Au fost respectate cu srrictele cheltuielile de personal pe

anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judelului Galali ii institufiile din
subordinea Consiliului Judefului Gala!i, neexis[and cazuri de neplata a drepturilor salariale.

in exercitarea atribuliilor cu care este investit Pregedintele Consiliului Judefean, in anul 2013
au fost emise dispozifii cu caracter individual, duse la indeplinire de compartimentul buget
contabilitate, privind:

- drepturile salariale ale personalului Consiliului Judelean;
- incetare raporturilor de munca, raporturilor de serviciu;
- promoviri/delegari temporare in vederea exerciterii unor funcfii de conducere din cadrul

aparatului de specialitate al consiliului judetean sau instituliile subordonate;
- numirea unor comisii de implementare a unor proiecte, de inventariere $i reevaluare a

patrimoniului;
- deplasarile delega!iilor consiliului judetean in strainatate.
O preocupare importanta in aceaste perioada a constituit-o sporirea capacitalii de atragere

de fonduri comunitare pentru derularea unor proiecte de interes comunitar pentru dezvoltarea
economice ti sociale a judelului Galafi. Au fost asigurate condiliile necesare pentru folosirea
transparenta ti eficienta a fondurilor nerambursabile provenite de la Uniunea EuropeanS, dar gi

pentru asigurarea cofinanFrii din bugetul local pentru proiectele in derulare. Compartimentul
buget contabilitate asigure evidenla financiar contabila a tuturor proiectelor in care Consiliul

Iudefului Galali este beneficiar.
Consiliul Judelului Galali administreazi ti activitatea de distribulie a produselor lactate $i

de panificalie pentru elevii din invi;imAntul primar ti gimnazial de stat 9i privat, precum $i
pentru copiii pregcolari din gredinifele de stat 9i private cu program normal de 4 ore. in acest
sens instituria poate accesa fondurile comunitare pentru furnizarea laptelui gi a anumitor
produse lactate in instituriile tcolare.

in ceea ce privegte atribufiile Compartimentului bugete locale, prognoze ;i sinteze
economice referitoare la Programul "Cornul ti Laptele", pe parcursul anului gcolar au fost
realizate punctaje lunare cu furnizo.ii de produse lachfe ti de panificatie pentru validarea
cantitifilor facturate, punctaje care se finalizau ti cu o informare cilre conducerea institulie.

La sfartitul fieclrui semestru au fost depuse la sediul APIA Galali 2 cereri de finanlare
insofite de documentele solicitate prin legislatia nalionali gi comunitari in vigoare in vederea
obrinerii ajutorului comunjtar pentru furnizarea laptelui in instituliile gcolare.

Inspectorii APIA au efectuat controale de inspeclie la sediul Consiliului Judelului Galali,
precum $i la un e$antion aleatoriu de 44 de institulii gcolare in vederea confirmerii dreptului la
ajutorul solicitat. Valoarea ajutorului comunitar oblinut in urma verificirilor efectuate a fost de
306,995,35 euro, sumi care s-a constituitvenit la bugetul de stat.

in acelagi timp, la nivelul Consiliului Judetului Galali s-a derulat ti "Programul de
incurajare a consumului de fructe in $coli - Distribulia de mere" - program comunitar menit se
incurajeze consumul de frucle in gcoli $i sI promoveze formarea de obiceiuri alimentare
sinitoase ti prevenirea diferitelor afecliuni de senetate (diabet, boli cardiovasculare ti obezitate
infantilel, mediatizand avantajele cu caracter nutrirional $i fiziologic privind aportul de vitamine
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ti minerale prin consumul de fructe ti legume in stare proasp5ti. in perioada de distribufie a
fructelor proaspete in instituriile gcolare au fost realizate, de asemenea, punctaje lunare cu

furnizorul de mere pentru validarea cantit5lilor de mere facturate, punctaje care se finalizau $i
cu o informare cAtle conducerea instituliei.

La sfArgitul semeslrului II al anului ;colar 2012-2013 a fost depusd la sediul APIA Galali
cererea de acordare a ajutorului financiar in cadrul "Programului de incurajare a Consumului de
Fructe in 9coli - Distribulia de mere" impreund cu [oate documentele solicitate prin le8islaria in
vigoare. in urma controlului inspectorilor APIA la sediul instituriei ti la un etantion de 10 Scoli,
ajutorul financiar aprobat a fost in valoare de 532.638,66 lei, suml care s-a constituit venit la
bugetul de stat.

in bugetul CJG pe anul 2013 au fost previzute venituri din concesiuni gi inchirieri in baza
contractelor incheiate de Consiliul luderului cu terr,, persoane fizice 5i juridice, contribufia
lunare a perinlilor pentru in[re]inerea copiilor in unid]ilor de protectie sociali, impozit pe

mijloace transport mai mari de 12 tone, persoane fizice ti persoane juridice.
Analizand srtualia pe categorii de venituri, aceasta se prezinti astfel:

AJ VENITURI DIN CONCESIUNIgI iN CHIRIERI cu urmetoarea componenfe:
CHIRII SPATII ALTA DESTINATIE d,c.
Partidul Romania Mare,Spitalul de Pneumoftiziologie,Spitalul de Boli Infeclioase, Spitalul
Judelean de Urgenfa, $coala Speciala C-tin Pufan
TAXA CONCESIUNE d.c.

Dunasi SA, Dunerea SA,Steaua Dundrii SA, Pibunni SRL, Ady Toma SRL
CHIRIE TEREN DRUMURI JUDETENE - 31 contracte
CHIRIE LOCUINTA - 60 contracte
REDEVENTE CABINETE MEDICALE - 3B contracte
PREVEDERI DEFINITIVE = 325.000,00 lei
iNCASARIREALIZATE = 340.999,96Iei
PROCENTREALIZAT = 104,920/o

Sumele incasate peste prevederi, reprezinti taxa achitatA anticipat de SC" Steaua Dun5rii"
SA, pentru trimestrele I,ll $i lll 2013.

B) CONTRIBUTIE LUNAR-A A PARINTILOR PENTRU iNTRETINEREA COPIILOR iN
UNITATILE DE PROTECTIE SOCIALA
PREVEDERI DEFINITIVE = 2.000,00 lei
INCASARI REALIZATE
PROCENT REALIZAT

= 7.279,651et

= 63,98 o/o
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in evidenla contabilS a unitilii sunt inregistrate 310 sentinfe civile emise de Tribunalul
Galali, avand ca obiect contribulii intrelinere minori. S-a intocmit referat pentru 41 cazuri
privind constatarea insolvabilit5,ii, in baza dispoziliilor aft. 176 din Ordonanla Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscale republicati, cu modificerile gi complettirile
ulterioare, in vederea sciderii din evidenla Compartimentului Impozite ti Taxe a sumelor
inregistrate.

C) IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT MAI MARI DE 12 TONE
PREVEDERI DEFINITIVE = 1.060.000,00 lei
iNCASART REALIZATE = 1.085.104.9G 1ei

PROCENT REALIZAT 702,360/o
incasirile au fost realizate in procent de 100g/o intrucat autoritefile locale au realizat

veniturile estimate la impozitul pe mijloace transport ti au virat cota de 40% la consiliul
Iudelului. in calitate de ordonator principal de credite, pregedintele consiliului Judelului
Galali a urmirit ti sustinut realizarea lucririlor de investirii. Astfel, intr-o prezentare sintetice,
situalia realizerilor investiFilor pe total jude! in anul 2013 comparativ cu anul 2012, cat ,i a
ponderiilorin total realizdri an 2013, se prezinti as[fel:



mii lei -

Realizat
20a2

Realizat
2013

o/o

A 1 2 3=211

TOTAL INVESTITII REALIZATE 224996,9 20s906,2 9a,s

Din care:

-L 

Investitii din fonduri ProPrii 81710,8 121.37 6,0 148,5

Consiliul Iudetului Cala[i 2A.349,3 32.922,6 776,7

Consiliul Local Gala[i 293? 2,3 59.a73,3 2 ori.

Consiliul Local Tecuci 2.435,4 6.201,3 2,5 ori

- Consiliul tocal Beresti si Tg Bujor 433,1 450,8 104,0

consilii locale comunale 2L720,7 21.928,0 103,8

IL lnvestitii din olte londuri 743216,1 0,4.530,2 59,0

Consiliul ludetului GalaIi 10.363,1 1835,8 77,7

Consiliullocal Galari 3177A,5 70.957,2 35,r.

- Consihullocal Tecuci 7.7 43,7 t2.360,a 7 ori

Consiliul Iocal Bere$ti 9i TS Bqiql 27 64,0 t.207,7 43,6

consilii locale comunale 97236,8 58.169,3 59,8

Sustinerea financiar5, s'a concretizaI in anul 2013, prin finalizarea ti receprionarea unor

obiectrve de investirii, care au fost finanlate amt din fonduri proprii cat $i din alte fondu Astfel

au fost receplionaie: lucrdri de alimentare cu ape, canalizeri, moderniziri, reparalii strazi'

drumuri, poduri, consolidiri imobile, reabilitiri gridinire, reabilit;ri $i consolidiri cdmine

culturale, gradinile, sedii primirii; etc.

Activitatea de informatizare si gestiune date
in cadrul Consiliului ludelului Galafi exis[i un numir de 115 calculatoare, 50

echipamente de calcul portabile,40 imp mante/multifunclionale, faxuri, telefoane care necesitS

intervenrii ale compartimentului informatizare.
Altfel in cadrul compartimentului informatizare 9i gestiune date in anul 2013 au fost

realizate in conformitate cu fitele postului urmitoarele activitdli:
- Administrare relea de calculatoare in locariile din Bloc "Cristal", Eroilor 7, Eroilor 13,

Eroilor 16, Eroilor 7a;7b;
- inlrelinerea sistemelor de calcul (instaliri SO $i programe noi, backup date, deviruslri

sisteme, achizilii/montare componente defecte, etc.) precum ti instalare, configurare

echipamente periferice in localiile in care i$i desfegoari activitatea personalul din cadrul CJ

Galali;
- Colaborarea cu diverse compartimente din cadrul CJ Galali in vederea realizirii unor

lucrdri de volum mare, actualizAri baze de date, lucrdri cu caracter grafic, etc.;

- Administrare conturi utilizator la nivelul retelei de calculatoare, actualjzare server

legislalie;
- Urmirire corespondenle potta criptatA;
- Administrare refea telefonie VolP din cadrul CJ Galafi / sesizare furnizor privind

eventualele defectiuni care nu pot fi remediate de citre personalul specializat al CJ Galati;

- intretinere gi administrare echipamente de calcul portabile utilizate de cere consilierii
jude[eni ai CJ Galali pentru gedin]ele in plen, administrare instala]ie de sono zare sali de

Sedinle;
- Administrare si[e C] Galari: scanare ti publicare documente emise de CJ Galali, declaratii

de avere ale aparatului propriu $i a consilie lor ,udeleni ai CJ Galati, rapoarte de activitate
consilieri judeleni, situafii urbanism, anunluri diverse;

- Publicarea in site-urile administraliei centrale a diverselor situalii financiare din cadrul
instituliei;

14



- Instruire personal propriu in vederea utilizlrii aplicafiilor ti echipamentelor noi.

III - DOMENIUL PRIVIND MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SANATATE $I
SECURITATE iN MUNCA SI ASIGURAREA CALITiTII

in perioada ianuarie-decembrie 2013, Presedintele Consiliului Judelului Galali s-a

implicat in rezolvarea problemelor Serviciul de manaBement al resurselor umane, slnetate ti
securitate in munci ti asigurarea calitelii contribuind la bunul mers al activitilii instituriei.

in acest an au fost modil'icate gi aprobate, prin Hotirarea Consiliului Judelului Galali nr'
339 din 30 iulie 2013, Organigrama gi Statul de funciii pentru aparatul de specialitate al

Consiliului Judelului Galafi, modificeri care au condus la reducerea numarului de funclii publice

$i Ia numirul de functii contractuale. La sfartitul anului 2013, din totalul de 148 posturi erau

ocupate 140, din care 3 demnitari, 115 funcfionari publici si 21 personal in regim contractual
in perioada ianuarie 2013 - decembrie 2013 au fost incadrate in institulie in urma

organizerii concursurilor de recrutare, un numar de 5 persoane din care 4 funclionari publici 9i

1 persoane in regim contractual. in acelagi interval de timp au incetat raportul de serviciu

respectiv raportul de munce, unui numir de 13 persoane, din care 12 funclionari publici $i 1

persoani in regim contractual.
in anul 2013 au fost organizate examene ti concursuri de promovariin grad profesional

pentru 6 funcrionari publici care au indeplinit condiliile previzute de lege.

Au fost aprobate modificirile Organigramelor 9i Statelor de funclii ale instituliilor din

subordinea Consiliului Judelului Galaii ti anume: Centrul Cultural ,,Dunirea de Jos" Galali,

Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului Public 5i Privat al Judefului Galali,

Complexul Muzeal de Stiinlele Naturii "Risvan Anghelu,S" Calati, Muzeul de Isto e ,,Paul

Peltenea" Galali, Biblioteca ,, V.A Urechia" Galal, Direclia Generali de Asistenle Sociali $i
Proteclia Copilului Galafi.

A fost aprobat Regulamentul de organizarea gi funcrionarea al Muzeului de Istorie,,Paul
Peltanea" Galali, Regulamentul de organizare 9i functionare al Seviciului Public Juderean de

Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judefului Galati, Raportul final al evaluiri
managerului Centrului Cultural ,,Dunerea de Jos" Galali.

A fost aprobatd numirea managerilor la instituliile de arte $i cultur; subordonate
Consiliului Judelului Galari.

Deasemenea au fost aprobate prin Dispozirii ale Pretedintelui Consiliului Judelului GalaF
modificiri ale Organigramelor 5i Statelor de funcrii pentru spitalele din releaua Consiliului

Judelului GalaIi.
Au fost aprobate prin Hotirare a Consiliului ludelului Galali Planurile de ocupare a

funcliilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galali, Direcliei
Iuderene de Evidenli a Persoanelor Galali, Camerei Agricole a Judeluilui Galali ti Direcliei
cenerale de AsistenfE Sociale $i Proteclia Copilului pentru anul 2013.

in perioada analizati, respectiv anul 2013 Compartimentul de asigurare a calitirii a

menlinut, imbunitilit $i dezvoltat Sistemul de Management al Calitirii in cadrul Consiliului
ludelului Galafi, astfel:

Menrinerea Sistemulur de Management al Calitdtii - s-a realizat prin suslinerea a 25
audituri de calitate in cadrul structurilor aparlinand Consiliului Judetului Galaii. Toate auditurile
au fost efectuate in conformitate cu "Programul de audit" pentru anul 2013, concretizarea lor
evidenuindu-se prin rapoartele de audit intocmite cu ocazia auditurilor interne de calitate.

imbunitilirea Sistemului de Management al Calitifii - la inifiativa salaria[ilor serviciilor
$i compartimentelor din cadrul CJ au fost intocmite 3 cereri de modificare a documentelor (CMD-
uril prin care s-au adus modificiri de formi $i fond procedurilor operalionale $i de sistem
existente.

in urma auditului de supraveghere din data de 13.09.2013, SC INTERTEK LABTEST SRL a
propus mentinerea certificatului de calitate nr. 19111109002.
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Institufia Consiliul Iudelului Galali abordeazi ca solulie extrem de eficace pentru
rezolvarea problemelor de fond cu care se confruntS, managementul p.in obiective acesta

reprezentind cel mai utilizat sistem de planificare, luare a deciziilor ti control.
Referindu-ne Ia s[adiul $i rezultatele obiectivelor calititii pe perioada de timp analizati se

desprind urmitoarele concluzii:
- Obiectivul principal in activitate il constituie atragerea de fonduri acesta fiind in legeture cu

obiectivele orBaniza[ionale, nevoile clientului ti a$teptirile pielii;
- Asigurarea resurselor umane la nivelul organiEramei;
- Reactualizarea listei documentelor de in[eres public $i a listei categoriilor de documente
produse ti/sau gestionate conform Legii Ns44/2001 ti difuzarea citre mass-media in mod

organizat;
- Asigurarea bugetului pentru plata salariilor aparatului propriu al CJG.

IV.-DOMENIUL. LICITATII, MONITORIZARE A SERIVCIILOR COMUNITARE DE UTILITATE
PUBLICA $I UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE

Conform Hoterarii Consiliului Judefului Galali nt.339/30 iulie 2013 privind aprobarea
organigramei ti a statului de funcrii ale aparatului de specialitate al C.J.G. a fost infiinfat Serviciul
licitalii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publicA ti unitate de implementare
proiecte. in cadrul Serviciului Licitalii s-au desf:turat in anul 2013 achizilii publice, in urma
cerora s-au incheiat contracte, procedurilor de achizilie publicd incheiate au fost :

- 81 contracte de achizilii publice de presteri senr'icii;
- 70 contracte de achizilii publice de furnizare produse;
- 11 conlracte de achizitii publice de execulie lucriri.

Dintre care: - 106 contracte incheiate in urma unei achizilii directe ;

- 22 contrac[e incheiate in urma negocierii Erd publicare prealabile de anun[;
- B contracte incheiate in urma cererii de oferte;
- 19 contracte incheiate in urma Iicitaliei deschise.

Toate aceste achiziiii publice 9i detalii privind denumire, valori, proceduri $i date se

regisesc in ,,Programul anual al achizifiilor publice pentru anul 2013". in cadrul Unitalii
judefene pentru monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publici ti unitate de
implementare proiecte s-au desfegurat in anul 2013 urmitoarele activiteli:

- Participarea la misiunea de evaluare gi la intalniri de analize a stadiului proiectului ,,Sistem
de management integrat al de$eurilor in iudelul Galali" organizatd la Ministerul Mediului $i
SchimbArilor Climatice - Direcria Generali A.M.P.0.S. Mediu;

- Pregltirea documentaliei necesare procedurilor de realizare a evaluerii de mediu pentru
proiectul ,,Sistem de management integrat al deSeurilor in judelul Galali";

- Realizarea corespondenlei cu Ministerul Mediului ti SchimbArilor Climatice, Direclia Silvicd
Galali, Administralia Na!ionale ,,Apele Romane", Asocialia Judeleanl a Pescarilor Sportivi Galali,
in vederea oblinerii avizelor necesare proieclului ,,Sistem de management integrat al deteurilor
in iude[ul Ga]ati;

- Analizarea Caietului de sarcini pentru contractul de audit, a Caietului de sarcini pentru
asistenli tehnic;, a Documentaliei de atribuire pentru contractul de proiectare $i execulie
,,Construclia Staliei de sortare 9i Statiei de tratare mecano-biologicd Galali, judetul Galafi", a
Documentului de pozilie, a Analizei instirufionale, a Raportului institulional, a Devizului general,
financiar 9i pe obiecte pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al deteurilor in judelul
Galati";

- Analizarea Raportului de monitorizare a Planului Judelean de Gestionare a De$eurilor
pentru perioada 2008 - 2012i

- Cooperarea cu consiliile locale cu privire la reglementirile privind gestiunea deteurilor;
- Coordonarea ti cooperarea cu consiliile locale cu privire la asigurarea gi dezvoltarea

serviciilor comunitare de utilitili publice;

l6



- Colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale ale adminisilaliei publice, precum 5i
cu organele teritoriale ale acestora, pentru rezolvarea unor probleme din domeniul serviciilor
comunitare de utilitdli publice;

- Colaborarea cu Asocialia de Dezvoltare Intercomunitari ,,Serviciul Regional Apa Galali'',
precum ti cu operatorul regional S.C. Ape Canal S.A. Galali in cadrul proiectului ,,Reabilitarea ti
extinderea infrastructurii de apd ti ape uzate din judelul Galali";

- Colaborarea cu birourile de monitorizare din cadrul prefecturii, ministerelor ti autoritililor
administrafiei publice centralei

- intocmirea informirilor, a rapoartelor de specialitate ti a analizelor p vind activitatea
compartimenIului;

- Participarea Ia tedinle de analiz5 privind situalia deteurilor la nivelul judelului;
- Transmiterea de informalii de interes public ca r;spuns la soliciterile cetelenilor;
- Colaborarea cu Unitatea de Mana8ement al Proiectului ,,Controlul Integrat al Poluxrii cu

Nutrienfi" din cadrul Ministerul Mediului $i Schimberilor Climatice ln vederea implement5rii
proiectului ,,Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienti";

- Realizarea unor proiecte de hotirare in vederea elaboririi Si implementirii unor proiecte
de interes local sau regional:

- aprobarea Contractului de Asistentri pentru proiectul ,,Reabilitarea ti extinderea
infrastructurii de api $i api uzati din judelul Galali";

- aprobarea cofinant;rii in anul 2014 a proiectului de investitrii ,,Reabilitarea ti extinderea
infrastructurii de ape $i api uzati din judelul Galati";

- aprobarea Master Planului revizuit ti a Lislei prioritare a obiectivelor de investi[ii ce
asiguri serviciile de api ti ape uzat; in jude[ul Gala!i;

- modificarea Hotirarii nr. 405/29.L0.2013 a Consiliului Judelului calafi privind
aprobarea cofinanlirii in anul 2014 a proiectului de investilii ,,Reabilitarea $i extinderea
infrastructurii de ap5 ti apI uzate din judeful Galati";

- asocierea Judelului Galati, prin Consiliul Judelului Galafi, cu unitatea administrativ-
teritorialS comuna Beregti Meria, din judelul Galali, prin Consiliul Local Beregti Meria, in vederea
accepterii acesteia din urme, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarl
,,Serviciul Regional Apa Galati".

V. - DOMENIUL ARHITECT 9EF

Pe perioada ianuarie - decembrie 2013, in cadrul Compartimentului urbanism,
amenajarea teritoriului $i protectia mediului s-au efectuat urm5toarele lucrlri:

. S-au emis un numir de 181 de certificate de urbanism ii 81 autorizarii de
construire;

. Au fost emise un numir de 162 avize ale structurii de specialifate pentru emiterea
certificatelor de urbanism de citre primarii comunelor;

. Au fost emise un numlr de 67 avize ale structurii de specialitate pentru emiterea
autorizaliilor de construire de citre primarii comunelor;

. Au fost reactualizate taxele pen[ru un numer de 11 au[oriza]ii de construire;

. Au fost avizate in Comisia tehnice de amenajarea teritoriului gi urbanism un
numer de 6 Planuri Urbanistice Generale ti Regulamente Locale de Urbanism aferente
comunelor: Lie$ti, Negrilegti, Suhurlui, Grivila, Brihasetti, Corod ti 4 planuri lJrbanistice Zonale;o S-a acordat asistenli tehnici de specialitate pentru toate localirilile juderului
privind procedura de autorizare, conform Legii nr. s0/1991, privind autorizarea executirii
lucrerilor de construclii, republicaH $i a ordinului nr.839/2009 al Ministrului Dezvoltarii
Regionale ti Locuinlei de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.S0/1991.

. 
^ 

Au fost indeplinire obligatiile conform contractului de finantare privind derularea
proiectului ,,lmpidurirea terenurilor agricole degradate, constiruite in perimetre de ameliorare
Schela";

1'7



. Au fost aduse la indeplinire obligatiile, conform contractului de custodie al ariei

nrtu.ut" p.ot";ut" iPidurea Garboivele" - intocmire raport de activi[ate privind exercitarea

custodiei, tranimis Agenliei pentru Protectia Mediului Galali;

. Au fost rezolvate toate petitiile repartizate Compartimentului urbanism'

amenaiarea teritoriului si proteclia mediului ce uu auut c" subiect activiGli reglementate de

Legite ;r. 50/ 199 l, 3 50 /z1ot' 422/2001'544/2ooL
in luaegut Catagi, releaua de drumuri ludelene are in prezent o lungime de 790 km'

repartizltl astlef, diumuri'modernlzate 78 km, -drumuri cu imbrdciminli rutiere utoare 535

km, drumuri pietruite 99 km, drumuri de pemant 78 km'
' Oiu.urite de interes judefean fa; parte din proprietatea publice a jude'ului ti sunt in

administrarea Consiliului Judelului Galati

ionsiliul Judegului Galali prin Dir;clia Arhitect $ef - Biroul Drumuri 9i Poduri gestionea-zi

f".dr.tl"-;;;;ria ;i 
'cele alocate de Guvernul Romaniei din sume defalcate din TVA 9i oG

2812013.-"' ---" 
a) in ceea ce privegte Programul lucrSrilor Si obiectivelor finanfate din sume defalcate

aln fve lentru drumun ;udegene in anul 2013, valoarea alocati pentru drumuri a fost

,"p"i,ir"i 
-tftt"f, 

prln riouiAre a Consiliului Judelului Galafi' pentru drumuri iudefene =

3.352.000 RON" "-- 
b, Prog.umul Lucrrrilor 9i Serviciilor aferente intrerinerii ti Reparirii Drumurilor

ludegene din foniurile Consiliului Judefului Galagi = 15 707 000 RON 
.

c) Prin Programul Nalionai de Dezvoltare Locali, in subprogramul Modernizarea

Satului RJmAnesc, p-entru modernizarea ti/sau asfaltarea drumurilor de interes local =

a.OOil.OOO nON 9i drumuri judegene: f,gOO 0OO R0N, prin subprogramul InfraslructurA la Nivel

Judetean.
in cadrul acestui program s-au finalizat in anul 2013 urm'toarele obiective de investi[ii'

care s-au recePlionat jn anul 20 l3:
- Realilitare DJ 251A, km 12+500 + 16+000, Matca - Corod - Drdgu$eni;

- Reabilitare Di 2518, km 0+000 4+000, Blanzi IDJ 251AJ - Cerletti - Bildbenetti

- Reabilitare DJ 261A, Scanteie$ti - FrumugiIa;
- Reabillitare drum ludelean bl zsz, trn 35+0OO + 45+126' Buciumeni - lim jud'

Vrancea;
- Plombare drumuri judelene asfaltate, etapa ll ;

- Lucriri de reparare prin plombare in regim de urgenfS a drumurilor jude'ene afectate

de inundalii;
- Reparalii pe Dl 242H, km 5+000 la podeful

stangl pe Dl 242, km 65+050, obiective

11.0.2013 + 13.09.2013;

tubular gi Refacere rambleu drum partea

afectate de ploile torenliale din zilele

- Reabilitare drumuri judefene, 18,95 km'

S-", 
-".t 

ir4lonut urmitoarele utilaje pentru interventii de urgenld si salverj vieti

omene$ti:
- Vehicul cu utilizare speciali - $enilate modelARGOBxS HD EU, achizirionati prin firma

GENERAL CONF GRUP din Germania
lino_mobil ,i acc"sorii, Snowmobil ARCTIC CAT BEARCAT Z1 x T ti sanie Metal pentru

snowmobil achizilionate prin firma MOToBO0M S R L Alba Iulia

in cadrul biroului s-au gestionat activiulile cu privire la pagubele conshrate in urma

.ufrrltaiiio. pioa*e de inundu'[ille dln perioada mai = septembrie 2013 pe drumurile judelene

gi comunale.' in cadrul biroului s-au gestionat serviciile de desz5pezire $i combatere polei in perioad-a

a",hp-fr,il;t, astfel incitii se asigure circulalia aut;vehiculelor in condilii de siguranli'

nr".r, ,i ierolva."a urgenlelor medicale, a altor situatii de urgenle li a aprovizionerii cu

5ir."ri]0" ,."r""ea arifosi emiseTs-au inrocmit in cadrul Biroului Drumuri ti Poduri:
-' - 

- avize prealabile autorizaFi de amplasament la drum.ti PU^G - 50 buc

- contracte de utilizare in iona drumului judelean - 6 buc (Contracte noi)
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- autorizarii speciale de transport'20 buc

' gestionarea, centralizarea $i raportarea lunare cdtre M.D.R.A P. a situafiilor din O G'

28/2013 rcferitoare la lucririle pe drumurile comunale 9i drumurile judetene.

Potrivit organigramei $i statului de funcfii pentru aparatul de specialitate, Direcria

Arhitect Sef - biroul investirii 9i urmeriri contracte in anul 2013, a indeplinit urmitoarele
atribulii:

in activitatea de investifii s-a urmirit execufia $i realizarea in termen a obiectivelor

cuprinse in Lista proiectelor ti obiectivelor de investifii pe anul 2013, dupA cum urmeaz5:

luirSri de: modernizare, extindere ti dotare la $coala Gimnaziale Speciale,,Emil Garleanu",

modernizare Parc Zoo, PAdurea Garboavele, modernizare a imobilului din strada Domneasci nr'
91, ti transformarea sa in sediu al Centrului multicultural ,,Dunerea de Jos", reparalii capitale $i

diverse lucriri de reabilitare, extindere $i modernizare la spitalele aflate in proprietatea

Consiliului Judefului.
A fost acordati asistenfi tehnice de specialitate Consiliilor locale 9i unitirilor sanitare, la

solicitarea acestora, pentru intocmirea temelor de proiectare in vederea derulirii procedurilor

de achizifii pentru obiectivele de interes local.
Dupi incheierea contractelor, specialittii din cadrul aparatului tehnic de specialitate al

Consiliului Judelean Galafi au participat la urmerirea execuliei lucririlor $i la efectuarea

receptiilor la terminarea lucrerilor parliale sau finale atat la lucrari ale serviciului de investilii
cat ale insiituliilor din subordinea ConsiLului.

in cadrul Programului - Implementarea gi realizarea proiectelor de investilii in vederea

atingerii standardelor necesare autorizerii gr;dinilor zoologice, din cadrul Programelor
Multianuale Priorirare de Mediu ti Gospod;rire a Apelor,'in 2013 au continuat lucr5rile de

modernlzare a Grldinii Zoologice din Pldurea GArboavele. Modernizarea Parcului Zoo se va

realiza in concordan[i cu standardele europene ale gridinilor zoologice. 0biectivele urmerite
sunt: rezolvarea unei intr5ri moderne in parcul zoo, cu dotiri pentru public ce vor contribui la
buna desfSgurare a programului de vizitare $i informare, amenajiri specifice in ariile diverselor
animale : adiposturi racordate la utilitili, bazine apA gi amenajarea terenului pentru a aduce

locurile respective la un nivel cat mai aproape de habitatul natural al animalelor, separarea
fluxurilor de circulalie pentru vizitatori si pentru personalul de deservire, refacerea sistemului
de canalizare existent.

in cadrul Programului 0peralional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritar; 1- Sprijinirea
dezvoltirii durabile a oraqelor - Poli urbani de crettere, in anul 2013 au fost finalizate lucririle
de consolidare $i modernizare a imobilului situat in strada Domneasci nr. 91, in vederea
infiinlirii ,,Centrului multicultural <Dunerea de Jos>". Acesr centru va deveni un element de

referinle in promovarea culturii, in cadrul acestuia urmand a se desfitura urmdtoarele activitlli:
expozilie de artl plasticd, megtetu8, artizanat, design ambiental, manifesteri cu caracter
multimedia, care sI scoati in evidenl; particularitilile, dar ti elementele comune ale fiecdrui
vector cultural, serate muzicale, cenacluri, prezentiri specifice operatorilor culturali din fiecare
judef al Regiunii de Dezvol[are Sud - Est , expozilii, informdri pentru public.

La solicitarea primSriilor gi a instituiiilor publice, o serie de specialilti din cadrul biroului
de investiFi au participat la procedurile de evaluare a unor calamitafi produse de furtuni,
inundalii, seisme locale in judetul Galafi.

PregAtirea ti verificarea documentelor necesare in vederea elabor5rii documentaliei de

atribuire a serviciilor de consultanfi Si conceplie tehnic: pentru intocmirea Aplicaliei de

finanlare ti a Documentaliei tehnice pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al

de$eurilor in judeful Galali";
- Participarea la intelniri de analizl a stadiului proiectului ,,Sistem de management inte8rat al
degeurilor in judelul Galaii" organizate la Ministerul Mediului $i Schimblrilor Climatice -
Direcfia GeneralA AM P.0.S. Mediu;
- Asistarea operatorilor Si autorititilor administratiei publice locale in procesul de accesare gi

atragere a fondurilor pentru investilii;
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- Participarea la procesul de elaborare a proiectelor de investitii publice ce necesiti o abordare

judegeani sau care inglobeazi orage 9i/sau zone rurale;
'- Coi"borr."u cu birourile de monitorizare din cadrul prefecturii, ministerelor ti autoritSrilor

administrafiei publice centrale;
- Cooperarea cu consiliile locale cu privire la reglemenErile privind gestiunea de;eurilor;
- Cooidonarea 9i cooperarea cu consiliile locale cu privire la asigurarea ti dezvoltarea serviciilor

comunirare de utiliteli publice;
- Colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraliei publice, precum $i cu

organele leritoriale ale acestora, pentru rezolvarea unor probleme din domeniul serviciilor

comunirare de utiliteli publice;
- intocmirea informirilor, a rapoartelor de specialitate ti a analizelor plivind activitatea birouluii
- Acordarea consultanlei tehnice de specialitate consiliilor locale pentru elaboralea

documentafiilor de finanfare in vederea accesirii de fonduri nafionale ti comunitare;

- Participarea la tedinte de analizA privind situafia de$eurilor la nivelul judelului;

- Realizarea corespondengei de specialitate in cadrul biroului $i colaborarea cu compartimentele

din cadrul Direcliei Arhitect $ef ti toate direcgiile din aparatul propriu al consiliului Judefului
Galali in vederea realizirii activitelilor specifice;
- Aciualizarea bazei de date privind Asociafiile de dezvoltare intercomunitare legal constituite la

nivelul iudelului Galali;
- Transmiterea de informalii de interes public ca rispuns la solicitSrile cetelenilor;
- participarea in comisiile de recepfie la terminarea lucrarllor 9i la receptia finale la obiectivele

de alimentare cu api, drumuri ti poduri judetene;
- Participarea in comisiile tehnice de urbanism;
- Ve ficarea situafiilor de lucriri $i a sradiilor fizice a lucrerilor finanlate din fondu proprii sau

alte fonduri;
- Urmirirea contractului aferent programului
Galari in 2013;

,,Lapte ti Corn" la nivelul Consiliului Juderului

- Realizarea unor proiecte de hotirare in
interes local sau regional:

vederea elabordrii Si implementarii unor proiecte de

- aprobarea Master Planului
degeu lor in,uderul Galafi"i

pentru proiectul,,Sistem de management integrat al

- aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al

deteurilor in judetul Galali";
- aprobarea unor obligalii ce revin Consiliului ludetului Galafi, in vederea implementerii

proiectului ,,Sistem de management integrar al degeurilor in judelul Galari";
- Participarea in diferite comisii de licitalii, ca membri, cu probleme tehnice de construclii
montaj;
- Urmirirea desfiguririi contractelor de lucrari de constructii montaj.

Autoritatea Judereand de Transport Public, compartiment lnfiinlat prin Hoterarea nr'
627|09.04.2008 ti autoriza[ de citre Autoritatea Na]ionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utiliteri Publice cu autorizalia N.0792/05722008 are, potrivit prevederilor
legale in vigoare, atribulii cu privire la asi8urarea, organizarea, reglementarea, coordonarea 9i

controlarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate ti curse regulate
speciale.

Principalele activitili desfegurate in perioada ianuarie - decembrie 2013 au fost:
f. intalniri cu operatorii de transporl, reprezentanrii prim5riilor localiteFlor din

jude, ii federaiiile sindicale reprezentative din domeniul transpor[uri]or) in vederea intocmirii
noului Program de transport judelean de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate, cu valabilitate 01.01.2014 - 30.06.2019,

2. Elaborarea Holirarii nr.369/30.08.2013 privind modificarea Hotirarii Consiliului

Judelului Galati N.2t7/2072, privind aprobarea Programului judetean de transport rutier
public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2074 - 30.06.2079.
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3. Elaborarea Hoterarii nr. 403/29.70.2013 privind aprobarea atribuirii directe a

unor trasee de transport rutier pubhc de persoane prin servicii regulate, pe perioada de
valabilitate a Programului judefean de transport, aprobat prin HotSrarea Consiliului Judelului
Galali nr.622 / 20 08, cu modificdrile Si completirile ulterioare.

4. Organizarea in data de 7A.12.2073 a unei tedinfe de atribuire electronic5, a
traseelor cuprinse in noul Program judefean de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate, cu valabilitate 01.01.2014 - 30.05.2019.

5. Elaborarea Hotjterr nr. 426/23.12.2013 privind aprobarea atribuirii licenlelor de
traseu pentru traseele cuprinse in Programul judefean de transport rutier public de persoane
prin servicii regulate, cu valabilitate 01.07.2074 - 30.06.2019, aprobat prin HoterArea Consiliului
Judelului Galafi nr.369/2013.

5. Verificarea respectirii condiriilor impuse de lege, atunci cand operatorii de
transport au notificat Consiliul Judelului Galafi cu privire la inlocuirea autovehiculelor cu care au
oblinut licenle de traseu.

7. Elaborarea Hoteratit r.t. 285/27.03.2013 privind modificarea HoHrarii Consiliului
Judelului Galali ff.170/2009, privrnd tarifele percepute pentru eliberarea licenlei de traseu in
vederea efectulrii serviciului de transport public judelean de persoane prin curse regulate
speciale.

L Eliberarea prin hotdrari ale Consiliului Judefului calali a unui numer de 21 licen[e
de traseu in vederea efectuErii transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

9. Efectuarea controalelor la sediul operatorilor de transport care desfEgoari
transport public de persoane prin curse regulate speciale.

VI.- DOMENIUL PRIVIND PATRIMONIUL PUBLIC SI PRIVAT

Consiliul Iuderului Galafi administreazi direct 21 localii ii indirect,in baza unei hotlrari
a consiliului judetului Galati $i a contractelor de administrare, prin instituliile subordonate $i
serviciile publice juderene diferenfa de locatii.

in timpul anului 2013, Consiliul Iudelului Galari a trecut din domeniul public al judetului
in domeniulal municipiului Galati 2 imobile. in total, in baza inventarului scriptic conform
anexelor la H.C. ff.562/2002, respectiv nr.B67/2002 domeniul public este format din: 46
drumuri judelene - lungime aprox. 865 km, 132 poduri - lungime aprox.3,6 km, peduri - 399 ha,
imobile - 56 buc., teren intravilan - 55 ha, teren extravilan - 53 ha, apartamente - 65 buc.,
spitale - B buc.

in anul 2013 Direcfia de patrimoniu a desfeturat urmetoarele activiteli: administrarea
patrimoniul public al Judelului Galati, evidenia faptice a patrimoniului public al Juderului calati,
evidenra, centralizati a datelor privind patrimoniul public al municipiilor, oratelor si
comunelor, - inventarierea anuali, faptice a parrimoniul public al judelului Galali, intocmirea
urmirirea promulgerii hotirarilor de Cuvern privind patrimoniul public al judelului ,
administrarea patrimoniul privat al juderului Galali gi al Consiliului Judelului Galali, gestionarea
parcului auto al Consiliului Judelului Galali, administrarea ti a gestionarea bunurilor,
rechizitelor ti marerialelor Consiliului Judelului Galali , administrarea ti exploatarea
instalaliilor $i ulilitelile imobilelor Consiliului Judetului Galafi, coordonarea activitirii de
intretinere ti exploatare a instalaliilor ce apartin imobilelor Consiliului Judefului Galati,
urmirirea activitilii de pazA, curelenie, conform contractelor de presteri servicii gi paze contra
incendiilor la imobilele consiliului Judefului Galafi, coordonarea activitdtii de proteclia muncii la
nivelul serviciilor consiliului Judelului Galali, coordonarea activita[ii de dare in administare a
imobilelor ce aparlin juderului Galari, participarea la invenrarierea bunurilor ce fac parte din
domeniul privat al judefului, participarea la acfiunea de valorificare, casare gi deilasare a
bunurilor, acordarea de consultanle consiliilor locale in vederea desfagurerii in bune condilii a
activitStii de administrare a parrimoniului, acordarea de consultanli consiliilor locale in
probleme de legislalie specifice administririi domeniului public Ai privat, organizarea ,i
coordonarea progrdmului PEAD 20 13.
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Operalia de inventariere a domeniului public a fost incheiatd faptic conform rapoartelor
prezentate de cltre cele patru comisii de inventariere Comisiei centrale

in paralel cu inventarierea pa[rimoniului public, conform aceleiagi dispozirii a fost incheiat,

9i inventarierea palliEQui.ulqiJ.Livalal Consiliului ludelului Galali, reprezentat de mijloacele fixe

$i obiectele de inventar aflate in folosinra direcliilor ti compartimentelor distincte aparlinand
aparatuluiprop u.

Direclia Economie ti Finanle deruleaze operaliunea de reevaluare a tuturor bunurilor ce

apartin domeniului public ti privat al iudefului.

VII. - DOMENIUL JURIDIC
Principalele activitifi desfeturate in cadrul Biroul Contencios 9i Probleme juridice in

perioada ianuarie - decembrie 2013 au fost:
- S-a acordat consultanle juridic; in domeniul administrariei publice, la cererea primarilor,

viceprimarilor, consilierilor locali ti secretarilor din judelul Galali ;

- S-a acordat consultan!5 juridice Comisiilor pe domeniul de specialitate $i consilierilor
judeleni, la solicitarea acestorai

- AvAnd in vedere cd Pre'edintele Consiliului Judefului reprezinti interesele instituliei in
relalia cu autoritilile ti justilia, in conformitate cu art. 102 alin. 1 ti 21 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraliei publice locale, republicati, a imputernicit consilierii juridici din
cadrul Compartimentului Contencios sA reprezinte interesele institulieiin instanri.

' S-a desfeturat activitatea de asistenrl juridici in fata instanlelor de judecati care conste

in elaborarea gi formularea de acliuni, intdmpiniri, propunerea probelor, obiectiuni la expertize,
rispunsuri la interogatorii, precizeri, concluzii scrise, cei de atac, propuneri de renunreri la
actiuni $i cei de atac, precum ti exercitarea tuturor mijloacelor legale de ap5rare a drepturilor gi

intereselor Consiliului Judelului Galafi $i al Pre'edintelui Consiliului Judetului Galali in fara

instanlelor de judecaH, in cauzele in care este citati instituria sau pretedintele; Activitatea de

asistenla juridica in fafa instanlelor a presupus $i deplaseri in la instanrele din Fre pentru
reprezentarea Consiliului Judelului Galafi de exemplu: Tribunalul TArgu Mureg, Judecatoria
Adjud, Cutea de Appel Iati, Judecatoria Tecuci ;

- Au fost vizate juridic toare proiectele de dispozirie 9i proiectele de hotarari ale

Pregedintelui Consiliului Judelului Galali $i ale Consiliului ludelului Galari;
- S-a acorda[ viza ti opinia juridica pentru incheierea contractelor de achizifie publica

precum $i a contractelor de inchirierea apartamentelor proprietatea Consiliului Judetului Galati.
in cursul anului 2013 au fost instrumentate numeroase dosare in instanle, in urmetoarele

domenii : contencios administrativ, civil, contravenfional si penal, parcurgandu-se ciile ordinare
si extraordinare de atac.

Dosarele au avut co obiect i

- aplicarea Legii 1BB/1999 privind Statu[ul functionarilor publici, republicate, cu modificirile
Si completerile ulterioare gi a Legii 215/2011 privind administralia publicA local5, republicati cu
modificerile ii complet;rile ulterioare.

- calitatea de autoritate tutelari a domnului Pretedinte al Consiliului JudeFlui Galari :

a) dosare care au avut ca obiecI incredinfarea minorilor ;

b) plasamentej
cl incuviinfarea sau deschiderea procedurii adoptiilor;
d) reintegrarea minorului in familie;
e) misuride protectie speciale a minorului;
0 instituirea tutelei.

- anularea sau modificarea actelor administrative [Dispozifii emise de citre Pretedintele
Consiliului Judefului Galati sau Hoterari adoptate de Consiliul Juderului Galalil, prin aplicarea
Legii 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificerile ti completerile ulterioare.

- aplicarea Legiinr. 10/2001, republicalA, cu modificarile iicompletirile ulterioare;
- urmirire dosare procedura insolventer, - pretenlii despegubiri materiale terfi, - cauze

penale (furturi , etc.), - drepturi benegti solicitate de angajalii instituliilor subordonate Consiliului



Judefului Galafi, - litigii privind achizitriile publice, ' obligaria de a face, - indreprare eroare

materiali, - constatarea dreptului de proprietate al Consiliului ludefului Galafi, - realizarea

dreptului de proprieta[e al Consrliului Jude[ului Galafi, - contestalii la executare , - suspendare

executare hotArare civili, - suspendare executare act administrativ, - ordonan[5 Pretedinfial;, '
plangere contravenlionale, - exceplie nelegalitate actadministrativ;

- S-au elaborat rapoarte 9i analize de specialitate pentru fundamentarea proiectelor de

hoterari ti dispozilii ;

- S-au rezolvat problemele juridice impuse de aplicarea noii legisla[ii ;

- Solicitarea documentelor necesare avizirii actelor administrative supuse controlului juridic

sau refacerea documentaliei dace este cazul;
- Examinarea, verificarea ti acordarea avizului de legalitate actelor administrative ale

institutiei, inainte de emitere, precum 9i con[ractele in care consiliul este parte, inainte de

incheiere, din oficiu sau la solicitarea factorilor responsabili, dupi caz;
- Realizarea altor lucreri $iindeplinirea altor atribulii stabilite prin Iegi, ordonante ti hoterari

ale Guvernului, ordine ale Minit[rilor sau dispuse de conducerea Consiliului Judelului Cala]i ;

- S-au intocmit note de colaborare inrre Direcriile aparatului de specialitate ti s-au elaborat
rispunsuri la notele de colaborare primite de la Direcfiile ti serviciile din cadrul aparatului de

specialitate al Consiliului Juderului Galali;
- Examinarea, verificarea gi avizarea din punct de vedere juridic a documentafiilor tehnice

privind acordarea Certificatelor de urbanism;i Autorizaliilor de construcfie din cadrul Direcfiei
Arhitect potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrdrilor de constructii;

- acordarea de consultanld juridici gi participarea la lucririle Comisiilor de specialitate a

Consiliului ludelului Gala[i, la solicitarea acestora.

VIII. - DOMENIUL PRIVIND AUDITUL PUBLIC TNTERN

in planul de audit aprobat pe anul 2013 s-a prevazut efectuarea a 27 de misiuni de audit
Obiectivele stabilite prin planul de audit au fost realizate in procent de 100%.

in anul 2013 au fost formulate 177 de recomandari care au fost implementate sau se afla in
curs de implementare in conformitate cu calendarele de implementare a recomandarilor.

Principalele rezultate oblinute in urma misiunilor de audit:
- lipsuri in gestiune constatate-

viramente salariale calculate eronat
- drepturi salariale incasate necuvenit

Plali efectuate fara respectarea prevederilor legale

6.6961ei,;
59.9131ei;
90B9lei.

681.070lei
525.368,? lei
704.646.7lei

3000 lei

35.118lei
24.566lei
6.5001ei
225.659 ,02 lei

TOT AL = 1.681,626,42lei

Debite $i operatiuni in curs de clarificare

Audito i au intocmit fi$e de urmarire a recomandarilor conform termenelor stabilite in
calendarele de implementare, ordinele de serviciu au avut ca obiective ti urmarirea modului de
indeplinire a recomandirilor stabilite in rapoar[e]e de audit anterioare, au fost intocmite la
nivelul structurii situatii cu privire la termenele de implementare a recomandlrilor pe fiecare
entitate in parte sisfemul de monitorizare, au fost solicitate instituliilor auditate date cu privire
la stadiul implementerii recomanderilor.
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Au fost stabilite un numer d,e 177 de recomandari,
totalitate, 45 sunt pa4ial implementate ti nu sunt

raportarii.

din care 132 au fost implementate in
recomandari neimplementate la data

1) I - implementate, PI - partial implementate, Nl - neimplemenlate
2J Se va menliona care este numdrul recomandirilor neimplementate, dar care se afle in termen

Au fost intocmite un numer de 6 FCRI-uri conform normelor metodologice in vigoare, au fost

raportate carre institu[iile abilrtate ( DGRFPG, Parchet, IP] Galati) in conformitate cu rezoluriile
conducatorului instituliei.

Au fost constatate prejudicii in valoare tohla estimate de 525.368,7 lei, din care suma de

70.060 lei nu a mai fost achihte furnizorului conform unei hotarari de instan[a, iar diferenta
prejudiciului urmeaz, a fi recuperata dupa finalizarea cerceGrilor de catre organele abilitate

Gdicatori Numer
Valoaii:
Dreiudiciu

ImpacJ..
cati*in 1l

rolttenrarii,

2l ':11:

Num5rul $i valoarea totale a iregularitililor
identificate in cadrul misiunilor de audit
intern realizate in anul 2013, din care:

6 525.364,7
lei

Datele din
bilan, sunt
corecte,
reale si
exacte, au
fost atinse
obiectivele
entitilii
publice
intr-un
mod
economic,
elicient Si
eficace.

Suma de
70.060 lei
nu a mai
fost
achitata
furnizorul
ui, iar
diferenla
urmeaze a

n
recuperate

r1) PI1
I ,.t

,Ntt

'1'}'

Sbsery. iiii z
I .i'ttt,. ,t

- Nu-f^rl tot"t de recomandiri formulate in cadrul

misiunilor de audit intern realizate in anul 2013, din care:
!32 45 Toate

recomandar
ile parlial
implementa
te sunt in
termenele
prevazurc
in
calendarele
de
implemenIa
re

oM siuni de audit privind procesul bug9141 67 29

.M siuni de audit privind activiteFle financiar-contabile 37 9

oM siuni de audit privind achiziliile publice 11 4

. Misiuni de audit intern privind resursele umane 17 2

. Misiuni de audit privind Sestionarea $i utilizarea
fondurilor comunitare

.M siuni de audit privind sistemul IT

.M siuni de audit priv nd activitatea juridice

. Misiuni de audit priv nd funcfiile specifice entiterii
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. Misiuni de audit privind procesul

bugetar
6

. Misiuni de audit privind activitdlile
financiar-contabile

0

. Misiuni de audit privind achizi[iile
Dublice

0

. Misiuni de audit intern Privind
tesursele umane

0

. Misiuni de audit privind gestionarea ti
utilizarea fondurilor comunitare

0

. Misiunide audit privind sistemul IT 0

. Misiuni de audit privind activitatea
iuridic;

0

. Misiuni de audit privind funcliile
specifice entitdui

0

IX. . DOMENIUL SiNATATE $I iNVAT,iMANT SPECIAL

Compartimentul de sinitate ti inveremant special in cursul anului 2013 a desfEturat

urmetoarele activitili specifice :

- a monitorizat managementul asistenfei medicale la nivelul spitalelor ti a gcolilor speciale

din refeaua Consiliului ludelului Gala[i,
- prin personalul angajat in cadrul compartimentului a participat ca reprezentant al

Pretedintelui la gedintele consiliilor de administra[ie a unitililor spitalicetti ti a tcolilor
speciale;

- a participat la elaborarea proiectelor de acte administrative ale uniterilor medicale 9i a

tcolilor speciale, fiind elaborate proiecte de hoterari privind desfiinyarea spitalului Ive$ti,

modificarea structurii spitalelor din subordine, schimbarea membrilor consiliilor de

administrafie;
- a participat la lucririle comisiilor de speciali[ate constituite conform dispoziliilor

Pretedintelui Consiliului ludetului Galafi in care s-au discutat proiecte de hotirariin domeniul
senitS,ii precum Si cele refetitoare la tcolile speciale;

- impreuni cu conducerea Direcriei de economie ti finanle a participat la discufiile cu

ordonatorii tertiari de credite - spitale ti tcoli speciale- privind necesarul de fonduri pentru
reparalii capitale ti investirii ti s-a urmirit situalia realizirij lucrdrilor realizate din fondurile
alocate de Consiliul Judelului Gala!i, conform protocoalelor incheiate;

- urmare solicitirilor unitililor sanitare cu paturi, au fost intocmite documentafii privind
modificarile de structure, organigrami, state de funclii, regulamente de organizare 9i
functionare;

- a participat ca reprezentant al autorititii in comisiile pentru evaluarea ti asigurarea
caliHriila nivelul instituriilor de invelamant special finanlate din bugetul judelului CalaF;

- a participat ca membru in comisia constituiti la nivelul CJAS Galafi privind stabilirea
zonelor deficitare din punct de vedere al existen[ei medicilor de o anumiti specialitate, in
vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale spitalicegti.

X. - DOMENIUL PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALA $I INTEGRAREA EUROPEANA

ActivitSlile realizate in anul 2013 de Direc[ia de Dezvoltare Regionale prin compartimentele
sale (Comportimentul Programe, Compartimentul Cooperare Internationqld ti Centrul Europe
Direcfl au avut ca principale obiective:

. Identificarea ti accesarea fondurilor europene puse la dispozilie in cadrul programelor
post-aderare sau a altor surse de finanfare;
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. lmplementarea ti/sau monitorizarea implementirii proiectelor finanfate din fondurile de

post-aderare sau din alte surse de finanlare;
. Gestionarea relatiilor de cooperare transfrontalier; stabilite in cadrul Euroregiunii

,,Dunirea de Jos" 9i a Asocialiei de Cooperare Transfrontaliere ,,Euroregiunea Dunirea de

los";
. Gestionarea relafiilor de cooperare interne $i internalionali ale Juderului GalaIi cu

structuri similare din lare $i striinAtate;
. Gestionarea ti diseminarea informatiei europene;
. Promovarea imaginii judelului Galali 9i a Consiliului Juderului Galali.

in cadrul Compartimentului Programe S-au desfeturat o serie de ac[ivititi dintre care amintim:

. Actualizarea gi gestionarea bazei de date cu privire la oportunitifile de linanlare
active pentru anul 2013;

. Actualizarea ti gestionarea bazei de date privind situafia proiectelor cu linanfare
externd precum 9i a deruldrii proiectelor finantate la nivelul iudelului Galati;

. Acordarea de consultan[A hhnicd de specialitate consiliilor locale 9i altor actori
locali interesali pentru identificarea de programe de finaniare in vederea

dezvoltdrii socio-economice a judetului;
. Elaborarea documentaiiei de finaniare pentru urmitoarele proiecte:

o ,,servicii publice electronice pentru o administralie eficientd in judetul Galali",

finanlat prin Programul Operaiional Sectoriat ,,Cretterea Competitivit5tii Economice"

2OO7 - 2073, Axa lll,,Tehnologia Informafiei ti Comunicaliilor pentru sectoarele privat 9i

public", Domeniul major de intervenlie 2,,Dezvoltarea ti cretterea eficienlei serviciilor
publice electronice", Operaliunea 1,,Suslinerea implementerii de solufii de e'guvernare 9i

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar";

o ,,Conservarea biodiversitefii in Pldurea GArboavele, judelul Galali", finanlat prin

Programul Operarional Sectorial de Med\! 2007 - 2073, Axa prioritare 4 ,,lmplementarea
sistemelor adecvate de management pentru proteclia naturii", Domeniul major de

intervenlie ,,Dezvoltarea infrastructurii ti a planurilor de management pentru protejarea

biodiversiterii ti relelei Natura 2000";

. ActivitiF de implementare ti monitorizare a implementirii proiectelor:

o ,,Modernizare, extindere gi dotare $coala Speciali "Emil Garleanu'', municipiul
Galafi, judelul Gala!i", finanrat prin Programul Operalional Regional 2007 - 2013, Axa

prioritarA 3 ,,imbunatilirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenlie 3.4

,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ti echiparea infrastructurii educationale

preuniversitare, universitare ti a infrasrructurii pentru formare profesionali continuS";

o ,,Centrul Multicultural ,,Dunerea de Jos", str. Domneasci, nr.91, Municipiul Galali,

Judelul Galali", finanlat in cadrul Programului Operalional Regional 2007 - 2073' Axa

prioritari 1 "sprijinirea dezvolt5rii durabile a oraqelor - poli urbani de cregtere",

Domeniul de intervenfie 1.1,,Planuri integrate de dezvoltare urban5", Sub-domeniul ,,Poli

de dezvoltare urband";
o ,,Circuit turislic muzeal in iudelul Galali", finanfat prin Programul operafional
Regional 2007 - 2013, Axa prioritari 5 ,,Dezvoltarea durabile Si promovarea turismului",
Domeniul major de intervenrie 5.3 ,,Promovarea potenlialului turistic Si crearea
infrastructurii necesare, in scopul cregterii atractivitSlii Romaniei ca destinatie turistici",
Operaliunea ,,Dezvoltarea gi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovirii
produselor specifice 9i a activitililor de marketing specifice";
o ,,SALVATI Aria naturalS protejad Pidurea Garboavele" finan[at prin Programul
Operalional Sectorial de Mediu 2007 - 2013, Axa prioritare 4 ,,lmplementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecria naturii", Domeniul major de intervenrie
,,Dezvoltarea infrastructurii qi a planurilor de management pentru protejarea
biodiversiterii ti retelei Natura 2000";
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o ,,Conservarea biodiversitelii in Pidurea GArboavele, judelul Gala!i", finanlat prin
Programul Operalional Sectorial de Mediu 2007 - 2073, Axa prioritari 4 ,,lmplementarea
sistemelor adecvate de management pentru proteclia nafurii", Domeniul major de
inlervenrie ,,Dezvoltarea infrastructurii ti a planurilor de management pentru protejarea
biodiversitAfii $i relelei Natura 2000";
o ,,Achizilionare echipamente specifice pentru imbunet:tirea capacitS,ii ti calit5rii
sistemului de interventie in situalii de ur8enfe, acordarea asistentei medicale de urgenli
$i a primului ajutor calificat, in regiunea Sud - Est", finanlat prin Programul Operalional
Regional 2007 - 2073, Axa prioritari 3 ,,imbun;tirirea infrastructurii sociale", Domeniul
major de intervenlie 3.3 ,,imbun;terirea dot5rii cu echipamente a bazelor operalionale
pentru intervenfiiin situalii de urgenli";
o ,,Servicii publice electronice pentru o administrafie eficiente in jude[ul Galali",
finanrat prin Programul Operalional Sectorial ,,Cretterea Competitivitelii Economice"
2007 - 2013, Axa lll,,Tehnologia Informaliei $i Comunica[iilor pentru sectoarele privat ti
public", Domeniul major de intervenfie 2 ,,Dezvoltarca ti cretterea eficien[ei serviciilor
publice electronice", Operaliunea l,,Suslinerea implementirii de solurii de e-guvernare $i
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".
intocmirea informdrilor cu privire la stadiul implementirii proiectelor gestionate
la nivelul compartimentului;
Participarea la manifestAri specifice domeniului de activitate al Compartimentului
Programe:

ointrunirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea de proiecte strategice la nivelul
municipiului Galali (martieJ;
ointalnirea de lucru a Grupului Tematic Regional ,,Dezvoltarea infrastructurii regionale Si
locale", avand ca scop finalizarea Planului de Dezvoltare Regional, Sud - Est 2074 - 2020
(aprilieJ;
ointalnirea regionali de lansare a proiec[ului AGROSTART - ,,Releaua transnafionali
pentru spriiinul IMM-urilor din sectorul cregterii animalelor ti al horticulturii" (maiJ;
oconferinla inaugurale a proiectului ,,Modernizarea ;i reabilitarea gcolii nr. g,,Calistrat
Hoga$" din municipiul Galali" (iunie);
osedinrele de lucru ale Grupului de lucru mixt judefean pentru romi, organizate de Biroul
Judefean pentru Romi, din cadrul Instituliei Prefectului, judelul Galatij
oseminarul de inchidere a proiectului cu finanlare europeani ,,platform; comunicationale
informatizate", organizat de lnstituria Prefectului, judeful Galali [augustl;
osimpozionul - dezbatere ,,Valorificarea potenrialului turistic din zona Galali - Briila intr-o
viziune sustenabilS" (octombriel;
oconferinla finale a proiectului ,,Calificarea ti integrarea pe piara muncii a gomerilor in
domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud - Est, Sud - Muntenia, Bucurerti -
Ilfov", organizatd de S.C. EURODEZVOLTARE S.R.L. (ocrombriel;
omasa rotundi cu tema ,,Optimizarea absorbljei de fonduri europene pentru promovarea
societdfii informaFonale", organizatl de Ministerul pentru Societatea InformalionalA
impreune cu Asociaria Nalionali pentru Securitatea Sistemelor Informatice (noiembrie);
oTargul Na[iona] de Turism al Romaniei, cu un stand de promovare a obiectivelor turistice
din judel, activitate in cadrul proiectului ,,Cjrcuit turistic muzeal in judelul Galati,,
(noiembrieJ;
oreuniunea Comitetului de Monitorizare penfru programul Operarional,,Dezvoltarea
Capacitilii Administrattve" 2007 - 201.3 (noiembrie);
oconferinla de diseminare a informaliilor ti de promovare a rezultatelor proiectului
,,Flexibilitate organizafionali, funcfionalS $i de ocupare _ conditii decisive pentru
dezvoltarea economice a intreprinderilor", organizati de S.C. AND]RIVAC S.R.L. GalaF
(decembrie);
ointAlnirea de lucru a Grupului Tematic Regional ,,Dezvoltare Urbane,,_ juderele Breila $i
Galali, cu privire la elaborarea Planului de Dezvoltare Regionali 2014 _ 2020 (decembrie);
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o ,,Ziua minoritefilor nalionale - culture ti armonie in diversitate" - manifestare organizata

de Compartimentul relatii publice, organizare $i funcfionare A.T O.P [decembrie)'

Principalele activiH!i desfiturate de Compartimentului Cooperare InternalionalS cuprind:

. Organizarea de conferinle, seminarii 9i alte manifestiri in conformitate cu obiectul
de activitate al compartimentului:

o Sedinra Comisiei de dezvoltare regionali 9i cooperare transfrontalierd din cadrul

Euroregiunii ,,Dunerea de Jos" $i a Asociariei de Cooperare Transfrontaliere

,,Euroregiunea Dunarea de Jos" [noiembrie);

o Ceremonia de semnare, la Galali, a Memorandumului de inlelegere privind instituireo
unei cooperdri intre Comunitateq de Lucru a Statelor Dundrene, cu regiunile din vestul

Mdrii Negre ti porturile lor [noiembrie].

. Organizarea ti participarea la intrunirile cu reprezentanli ai corpului diplomatic al
Romaniei ti ai altor state in Romania pe diverse domenii de interes:

o Vizita la Galali a reprezen[antului Ambasadei Finlandei la Bucuretti, (martie);

o Vizita la Galafi a consulului onorific al Romaniei la Bordeaux, DI. Michel Beylot

\_, (martielj

o Vizita la Galari a reprezentantului Ambasadei Bosniei ti Herlegovinei la Bucuregti

[iunie);

o Vizita la GalaF a ambasadorului Republicii Franceze la Bucuregti, Excelenla Sa

Philippe Gustin, cu ocazia comemoririi armistiiiului primului rizboi mondial

Inoiembrie].

. Organizarea gi participarea la intrunirile cu reprezentanli ai autoritililor
administrative din alte state in cadrul relaliilor de infri;ire sau cooperare
internaiionale ale iudelului Galati:

o Vizita la Galali a unor delegalii reprezentand Provincia Hubei, Republica Populari
Chinez;, in vederea dezvoltini relafiilor de cooperare dintre cele doue regiuni in domenii
precum cel social, turistic ti economic. [septembrie - noiembrie - decembrie];

o Vizita la Wuhan, Hubei, Republica Populard Chinezi, a unei delegalii din Galati pentru a

participa la Summit-ul oratelor inlrdlite.
\, . Participarea ta diferite manifestiiri in conformitate cu obiectul de activitate al

compartimentului:

o $edinfele Comitetului Comun de Programare din cadrul Programelor Operafionale
Comune Romania - Ucraina $i Romania - Republica Moldova;

o $edinlele Comisiilor de specialitate ale Euroregiunii ,,Dunirea de Jos" $i ale Asociafiei
de Cooperare Transfrontalieri ,,Euroregiunea Dunirea de Jos";

o Sedinfele Adunerii Generale ale Uniunii Nagionale ale Consiliilor Judelene din
Romania;

o intAlniri de lucru cu reprezentan[ii unor companii private, derulate in vederea
stabilirii unor parteneriate public-privat in drferite domenii de activitate;

o ,,Le['s do it Romania" - campanie de ecologizare a lirii inrr-o singura zi;

o Lansiri ti inchideri de proiecte, tedinle de lucru, alte manifesteri.

. intocmirea documenta[iilor necesare in vederea deplaserii in ]ard sau striinitate a
unor reprezentanli ai Consiliului Judelului calali.
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Implementarea proiectului de cooperare descentralizati dintre Consiliul Judetului
caiali ti Consili;l Regional Aquitaine,,spriiin pentru formarea in sectorul seniteHi,

sect;rul agro-alimentar, schimburi de ticeeni 9i studenti Si schimburi culturale":

o Organizarea vizitei la Galafi pe domeniul medical a unor reprezentanli din partea

Ce;ffului spitalicesc,,Charles Perrens" din Bordeaux, Regiunea Aquitaine in vederea

colabordriiiu reprezentanrii Facultetii de Medicine ti Farmacie din Galati [aprilie);
o Organizarea unui stagiu de pregatire pentru 2 elevi de la LiceulA I Cuza la Liceul Pape

Clement din Pessac (martie-aprilie);

o Organizarea unui stagiu de pregitire pentru 2 elevi de la Liceul de Afte ,,Dimitrie
Cuclin" la Liceul La Reole, Aquitaine (martie-apriliel;

o Organizarea participerii a doui grupuri de elevi (in total 12) din liceele AI Cuza $i

Dimitrie Cuclin Ia Festivalul Liceenilor din Aquitaine (aprilie);

o Organizarea unei misiuni pe domeniul agroalimentar la Bordeaux (septembrie)i

o Organizarea la Galali cu participare romano-francez; a unui seminar in domeniul

perinatal de cetre reprezentanlii Facultilii de Medicine 9i Farmacie din Galali 9i

reprezentanrii Universit;!ii din Bordeaux (septembrie)

Spriiinirea implementirii Proiectului ,,Tineri pentru Romania" in ora$ul Tecuci 9i
in comunele valea Mirului, Brihigegti din iudetul Gala[ir

o Identificarea gi acordarea de consultanli comunelor din iuderul Galafi in vederea

participirii Ia proiecrul geslionat de Asocia!ia belgiane ,,Solidarit6 Horia'Quevy;

o organizarea misiunii domnului Daniel Coulon, preSedinte al Asocialiei belgiene

,,solidaritd Horia-Quavy" pentru organizarea implementiri proiectului;

o Monitorizarea ti evaluarea rezultatelor activitirii

Gestionarea participirii Consiliului Judetului Galati in cadrul organizaliilor
internalionale din care face parte, precum Si in alte organizalii interne 9i
internalionale cu care iudelul Galali a stabilit relatii de colaborare!

o Euroregiu nea ,,DunArea de los";
o Asociafia de Cooperare Transftontalier; ,,Euroregiunea Dunlrea de Jos",
o Euroregiunea ,,Marea Neagre" [BSERJ;
o Adunarea Regiunilor Europei [ARE);
o Asocialia Regiunilor Europene de Frontiere (AEBR);

o Conferin!a Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM);

o Comunitatea de Lucru a Sra[elor Dun;rene (ARGE Donaulaender];
o Clubul Gelelean alMeriiNegre.

Realizarea Si diseminarea materialelor de promovare a judelului Galali'

Asigurarea traducerii ti interpretariatului in pentru activitelile desfiturate atat in
cadrul Directiei de Dezvoltare Regionali cat Si in cadrul celorlalte direclii ale
Consiliului Judefului Galali.

Realizarea $i transmiterea feliciterilor ti materialelor promofionale cu ocazia
serbetorilor de Pa$ti $i a celor de iarni tuturor colaboratorilor din lard ti
strdinitate ai Consiliului Judelului Galafi.

Corespondenli ti derutarea de activitifi in colaborare cu parteneri din regiunile cu

care iudelul Galali are stabilite relalii de cooperare (RegiuIlea Aquitaine, Franfa,
Provincia Hubei, China, Regiunea Astrakhan, Federalia Rusd).

Accesarea site-urilor internet in vederea obtinerii de informatii referitoare la
organizatiile internalionale.
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. Actualizarea permanentd a unei baze de date cu datele de contact ale structurilor
cu care colaboreazd Consiliul Judelului Galali.

. Colaborarea cu restul compartimentelor Direc[iei 9i cu direcliile din aparatul
propriu al CJ Galali in vederea solutionirii diverselor probleme'

centrul Europe Direct a desfigurat pe parcursul anului 2013 o serie de activiteri dintre cale

amintim:

. Organizarea de activitili, produse 9i manifestiri publice

9i diseminarii informaliilor europene:
a Orgatizarea a24 sesiuni de informare pe teme europene

pe teme dedicate Promoverii

in cadrul campaniei ,,Spring

Day" (aprilie - iunie);
o Organizarea de evenimente publice de promovare a UE de comunicare pe [eme

europene, ,,9 Mai - Ziua Europei" [Teatrul Muzical ,,Nae Leonard") $i ,,1 lunie, Ziua

Copiiului din Tinel" (Complexul Muzeal de $tiinfele Naturii ,,Risvan AngheluF");

o Organizarea concursului de desene ,,Culorile Europei", dedicat copiilor din gredinilele

din judegul Galali;i expoziliei de desene cu prilejul Zilei Europei, la sediul Teatrului

Muzical ,,Nae Leonard" (mail;
o Organizarea concursului de afige,,Europa in ochii tei", dedicat elevilor din clasele I -
lV din judelul Galali;
o Organizarea concursului de fotografie ,,Obiectiv Europa", dedicat elevilor din clasele V

- VII din judelul Galali;
o Organizaiea concursului de reportaje pe teme europene ,,Eurojunior" cu tema ,,Anul

European al CetSreniei", dedicat elevilor de liceu din judelul Galali;

o 0rganizarea a 2 sesiuni de comunicare pentru 200 de participanliin cadrul campaniei

,,Alege Europa", avand ca obrectiv diseminarea de informalii privind drepturile

cetaieanului european, activitatea Parlamentul European 9i modul in care activitatea

Parlamentului European afecteazi viala de zi cu zi a cetirenilor;

o Organizarea a 2 sesiuni de comunicare pentru 200 de participanri in cadrul campaniei

,,Dezvotare durabile in mediul rural", avAnd ca obiectiv relansarea economice in mediul

rural, principiile dezvolterii durabile a mediului rural, precum 9i reforma Politicii Agricole

Comune ce va fi aplicati incepAnd cu perioada de programare 2014-2020;

o Elaborarea gi transmiterea a 12 buletine electronice de informare europeanl dedicate

relelei de multiplicatori de informalie europeane, rerelei iuderene de jurnalitti, cadrelor

didactice din municipiul Galafi, elevilor ti voluntarilor din municipiul Galali, Precum $i

reprezentan!ilor administratiei publice locale din judelul Galafi;

o Realizarea unui schimb de decoraliuni de Crdciun - activitate iniriati de Centrul

Europe Direct Llangollen, Marea Bri[anie, ce a implicat un numir mare de gcoli din statele

membre UE;

o Reeditarea Enciclopediei Bio-Europa 5i a clrtii de colorat ,,Cdletorind prin Europa";

o Realizarea publicafiei ,,Curiozitdti despre Europa" publicatie care se adreseaze

elevilor din clasele I-Vlll 9i are ca scop informarea grupului }intA asupra unor curiozitili,
descoperiri ttiinlifice etc. despre fiecare star membru al Uniunii Europene;

o Organizarea sesiunii de informare ,,Planul judetean de comunicare pe teme europene

pentru anul 2014" (decembrie).

. Elaborarea documentatiei de Iinanlare pentru proiectele:

o ,,Centrul Europe Direct 2014" finanfat de Comisia Europeani prin Direcfia Generali
Comunicare;

o ,,Alegerile europarlamentare" finanrat de Parlamentul European;
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o ,,Vocea ta ln Europa - Voice of E(Ul" finanlat de Comisia Europeani prin Programul
Youth in Action;

o ,,e-Galali, servicii publice pentru cetefeni" finanlat prin Programul Operalional
Sec[orial Cretterea Competitivitirii Economice, Axa Prioritari III "Tehnologia Informaliei

ti Comunicaliilor pentru sectoarele privat ti public", Domeniul Major de Interventie 2

,,Dezvoltarea 5i cre$terea eficienrei serviciilor publice electronice", Operaliunea 1

,,suslinerea implementirii de solutii de e-guvernare ti asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar";

o ,,Administratie pentru ceteteni - servicii eficiente ti de calitate" finanfat prin
Programul 0peralional Sectorial Cregterea Competitivitelii Economice, Axa Prioritari III
"Tehnologia Informatiei ti Comunicariilor pentru sectoarele privat $i public", Domeniul
Major de Inlervenfie 2,,Dezvoltarea $i cregterea eficienlei serviciilor publice electronice",
0peratiunea 1 ,,Suslinerea implementirit de solufii de e-guvernare ti asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".

Implementarea proiectelor finanlate din fonduri externe:

o ,,Centrul Europe Direct Calati 2073-2017" finanlat de Comisia European; prin
Direclia Generali Comunicare;

o ,,Mediul de afaceri - promovare gi dezvoltare sustenabile", depus in cadrul
Programului 0perational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,
Prioritatea 3 -,,People to PeoPle";

o ,,Centrul Multicultural ,,Dun5rea de Jos", s[r. Domneasce, nr. 91, Municipiul Galafi,

Judelul Galali", depus in cadrul Programului Opera[iona] Regional 2007-2013, Axa
prio tari 1 - ,,Sprijinirea dezvolririi durabile a oraSelor - poli urbani de crettere",
Domeniul major de intervenlie 1.1 - ,,Planuri integrate de dezvoltare urbani";

o,,Modernizare, extindere 9i dotare $coala Gimnaziald Speciald,,Emil Garleanu",
municipiul Galali, judeful Galali" depus in cadrul Programului Operalional Regional 2007
- 2073, Axa Prioritari 3: "imbundtSlirea rnfrastructurii sociale", Domeniul major de
interventie 3.4 ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea $i echiparea infrastructurii
educafionale preuniversitare, universitare fi a infuastructurii pentru formare profesionali
conlinue";

o ,,Administrafie pentru cetileni - servicii eficiente gi de calitate" finanlat prin
Programul Operarional Sectorial Cregterea Competitivit;lii Economice, Axa Prioritari III
"Tehnologia lnformaliei gi Comunicatiilor pentru sectoarele privat Si public", Domeniul
Major de Intervenlie 2,,Dezvoltarea gi cretterea eficienfei serviciilor publice electronice",
Operatiunea 1 ,,Suslinerea implementirii de solulii de e-guvernare ti asigurarea
conexiuniila broadband, acolo unde este necesar";

o ,,Alegerile europarlamentare" finanlat de Parlamentul European.

Participarea 9i susfinerea de prezentiri la simpozioane, seminarii, intelniri Si
tedinle de lucru organizate in vederea promovirii programelor pe linii de
finanlare active:

o Seminarul ,,lmportanla apei pentru om ti naturd $i necesitatea protejirii ei";

o Seminar in cadrul proiectului Silver City - ,,Strategii inovatoare urbani Si planuri de
acliune pentru cre$terea rolului economic ai social al seniorilor";

o Conferinla ,,Europa jurnalittilor din amfiteatre";

o Campania,,Europa, casa noastrS":

o Simpozionul ,,eTwinning - o comunitate de invilare";
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o Seminar,,EuroPa Pentru tine";

o Bursa Generale a Locurilor de Munci, eveniment organizat de citre Agenlia Judefeane

pentru Ocuparea Forrei de Munci Galali;

o Evenimenl,,15 minute de celebritate";

o Sesiune de instruire pe Politica Agricole Comune, Politica Energetici $i Politica

Sociali;

o Cafeneaua publice ,,Excelenfa in educalie" organizat cu ocazia Zilei Educaliei Non-

formale;

o Corlferinfa Centrelor Europe Direct;

o Dezbaterea ,,Ziua European5 a Limbilor";

o Adunarea General; a Relelei Europe Direct

. intocmirea informirilor cu privire la stadiul implementirii proiectelor Si a

corespondenlei specifi ce compartimentului.

XI. - DOMENIUL PRIVIND COORDONAREA INSTITUTIILOR 9I SERVICIILOR PUBLICE

DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDETEAN

Un rol deosebit de important al Pre$edintelui Consiliului lude[ului Gala!i, care derive din

atribuliile sale legale, este de a coordona 9i controla activitatea instituliilor 9i serviciilor publice

de sub autoritatei Consiliului, din institulii publice de culturi [Muzeul de Istorie"Paul P tanea"

Galali, Muzeul de Arte Vizuale Galafi, Complexul Muzeal de $tiinle ale Naturii "Rdsvan Angheluii"

Galagi, Biblioteca "V.A. Urechia", ti Centrul Cultural ,,Dun:rea de los"), Direclia Generale de

Asisiengi Sociali ti proteclia Copilului, Serviciul Public iudefean de Administrare a Domeniului

Public qi Privat, Serviciul Public Comunitar Judelean de Eviden[i a persoanelor, Camera Agricoli,

unitili sanitare [spitalul Clinic Iude]ean de Urgenr5 ,,Si Apostol Andrei", Spitalul de

Pneumoftiziologie, Spitalul de Boli Infeclioase ,,Cuvioasa Parascheva", Unitatea Medico Sociale

G;netti).
Muzeul de Istorie"Paul Pdltanea" Galali, in mod tradilional s-a implicat in viara

comuniurii locale p n acliunile realizate in colaborare cu instituriile ;colare, Universitate,

autoriUli locale, agenri economici, institulri guvernamentale 9i 0NG-uri.

Promovarea imaginii 9i a vizibilitiFi Muzeului de lstorie in anul 2013, s-a fecut prin

intermediul mass-mediei, dar ti prin contactul direct al aparatului de specialitate cu divergi

parteneri. Ca urmare a adecvirii ofertei culturale ti a promoverii excelenfei ti inovaliei, s-a

ionstatat in anul 2013 o cregtere a audienlei unui public tot mai diversificat Astfel pe parcursul

anului, muzeul a fost vizitat de un numdr de 20.227 vizitaloti.
Biblioteca muzeului este un punct de documentare in special pentru studenli.

Manifestdrile culturale [expozilii, dezbateri, colocvii, conferin]e gcolare, sesiuni de

comuniciri, lansare de carte $i revistA, expuneri, simpozioafle gtiin[ifice], au avut o tematici
adecvate pentru evenimentele fiecerei luni din an.

Dintre activiEfile cultural-educative desfegurate, menfionim:,,Arc pes[e timp: Unirea

Principatelor Romane"- evocare, Ziua Internalionale a Holocaustului'r simpozion, " Mapa lui

Costache Negri'r miniexpozifie, ,, Dunerea-fluviu european"-expozitie, " S; nu uitAm istoria $i

eroii ei"- evocare, " Situri arheologice ti monumente istorice"- expozilie documentari, Mase

rotund5: ,,tcoalo gdldleand ' ieri Si azi", - expozifie: ,,Lux, util ti estetic Ia Apulum Podoobe Si

accesorii vestimentare" in colaborare cu Muzeul Nalional al Unirii Alba-lulia, - Masi rotundi: ,,18

aprilie - Ziuo internolionald o monumentelor ti o siturilor: Mottenirea noastrd, in pericol!"'

Miniexpozilie: ..De Po tti in Gololii de altddatd", expunerei ,,29 Aprllie - Ziua veterani]or de rdzboi:

Efortul, RomAniei in cel de'At Doileo Rdzboi Mondial (23 ougust 1944 octombrie 1945)" in
colaborare cu Asocialia NalionalA a Veteranilor de R;zboi, Proiect culturcl ,,ISTORlA DE LANGA

NOT', ,,ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR VARSTNICE", SIMPOZIONUL NATIONAL
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"VASILE PARVAN", susrinere comunicare -Familia Schwartz din Galoli ti coleclia de outografe

apa4inand unor personalitdti marcante ate sfafsitului secolului ol xlx-leo ti tnceputul secolului ol

s*lia, Repere biografice si bibliografice", expozitie: ,,LA PAS PE DOMNEASCA" in colaborare cu

Liceul de Arti,,Dimitrie Cuclin", Centru Cultural "Dundrea de Jos" Galati etc.

Muzeul de Arte Vizuale a desfa$urat in anul 2013, activiteli de: cercetare(53 activiteFl,

expozitti (27 expozilii de grafici, picturS, sculpture, caricature, etc.l, publicitate, cataloage,

m;nifestiriln str;indtate( Israell, tabere de crealie 9i activitifi cu publicul.

O parte insemnate a activit5tii muzeului s'a desfegurat in cadrul diferitelor programe

destinate publicului, acestea concre zandu-se in lanseri de carte, lecfii de educafie estetici,

spectacole 'in solite de expuneri pe teme de art5.
Complexul Muzeal de $tiinlele Naturii
Complexul Muzeal de $tiintele Naturii ,,Rdsvan Anghelu;i" din Galali denumit in

continuare Complex Muzeal, a contribuit, in anul 2013, atat logistic cat $i prin consultanle, la

realizarea proiec[elor culturale ale administraliei publice loca]e 9i centrale realizand activitili in
comun cu Direcfia pentru Culturi, Culte ti Patrimoniu Cultural Nalional Galali, cu Centrul

Cultural ,,Dunirea de los", Muzeul de Istorie 9i Muzeul de Arti Vizual5 din Galali precum 9i cu

institulii de invilimant ce tin de auto titile locale $i judelene. Complexul Muzeala ciutat sd

cultive, alituri de celelalte institulii de culture din orat, manifestlri care au generat produse

cultural-educative $i ttiinrifice astfel incat aria de adresabilitate si fie extinsS c5tre cel mai divels
public ai, in acelati timp, imbogelind formele sale de expresie

Complexul Muzeal s-a implicat tot mai mult in realizarea de pro8rame $i proiecte cultural-
gtiinlifice multianuale comunitare, promovate de c:tre Uniunea Europeani dar $i de citre
l.C.O.M. (Consiliul Internalional al MuzeelorJ $i Ministerul Culturii 9i Cultelor din Romania.

Astfel, in anul 2013, a fost finalizat (mai putin Sardul imprejmuitor) proiectul
"Modernizare parc zoo, pddurea GArboavele, judelul Galati", in conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 1798/2007 ti a Hoterariide Guvern nr.2B/2008
De asemenea, s-a demarat ti prolectul de conservare ex-situ al populafiilor speciilor

termale din Rezerualia Naturali ,,Paraul Petea" - jud. Bihor, in parteneriat internalional Romania

si Ungaria, (finanlare externe de cetre domnul Mohamed Bin Zayed Spesies, Conservation Fund)

in luna septembrie 2013, au demarat procedurilor necesare acceslrii de fonduri pentru
finalizarea expozitiei de baze a Secliei Muzeu, care cuprinde 3 sili in care, momentan, se

deslatoare alte activiti decat cele cu specific expozifional: in data de 30 sept. 2013,

Complexului Muzeal a aplicat la proiectul CR)SS BORDER NETWORK IN THE ENVIR0NMENT

T]URISM in codrul loint Operational Progromme "BLACR SEA BASIN 2007'2013".
O liste succinte a celor mai importante aqiuni, care au fecut obiectul aparitiilor in presa

scrisi sau in cea audio-vizuald es[e prezentaE maijos:
- Asteroidul Apophis monitorizat de la Observatorul Astronomic din Galali - din 11 ianuarie
2073:
- Asteroidul 2012 DA14 - din 7 februarie 2013;
- Leclie educativi ,,Veveri[a rotie - comportament $i habitat" - din 13 februarie 2013;
- Salonul Mirligorului - din 26 februane 2013;
- Investirea oficiale a mana8erului Complexului Muzeal de $tiinfele Naturii,,Resvan Anghelufi"
Galali, EmilStrungi - din l martie 2013;
- Vernisaj expozilia temporara ,,Gandacii - uria'ii insectelor" - din 6 martie 2013;
- De B martie, intrare gratuitl la muzeu pentru doamne gi domnitoare - din B martie 2013;
- Proiectul educarional ,,Cine i$i face cuib ti cine locuie$te in parcurile noasrre?" - din 14 martie
201,3;
- Proiectul educational ,,Pidurea - intre conservare gi poluare" - din 21 martie 2013,
- Septimana ,,$coala altfel" - din 25 martie 2013;
" Supernova 2013am fotografiatE de la obseruatorul Astronomic Galati - din 3 aprilie 2013;
- Conferinla de constituire a Asociatiei Judelene de $tiinlele Naturii Galali - din 5 ap lie 2013;
- Vernisaj expozilia de instrumente optice,,0 lentile - un Univers" - din 5 aprilie 2013;
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- Expozilia de reptile vii revine la Complexul Muzeal de Stiinlele Naturii ,,Resvan Anghelule"

Galali - din 9 aprilie 2013;
- Conjuncfia Luni - Jupiter - din 11 aprilie 2013;
-lnterven;iechirurgicaldinpremierilaGr5dinazooGalali,leoaicaAdelaoperatideotumoli-
din 13 aprilie 2013;
- Vernis;i expozi[ia temporare ,,Feeria cristalelor" - edilia a IV-a - din 19 aprilie 2013;

- 20 APRILIE - ZIUA ASTRONOMIEI - din 20 aprilie 2013;

- Vernisaj expozitia de picturi,,Boabe de credinle" - editia a II-a - din 24 aprilie 2013;

- Cometa.p,qiStAnns monitorizat, de la Observatorul Astronomic Galali - din 27 aprilie 2013;

- Rezultat analize leoaica Adela - din B mai 2013;
- Parada canini - din 9 mai 2013;
- 1B mai - Ziua Interna[ionali a Muzeelor - din 18 ma, 2013;

- Noaptea Muzeelor la Complexul Muzeal de $tiinlele Naturii,,Rdsvan Angheluri" Galali - din 18

spre 19 mai 2013;
-22mai- ZiualnternafionaliaBiodiversiterii,Conferin[a,,lhtiodiversitateatistrategii,
programe, reglementdri de regenerare ti conservare a populaliilor piscicole" - din 22 mai2073;
- Zi ^ , - Ziua Europeand a Parcurilor, Vernisaj foto-expozitia ,,Parfumul parcurilor gililene -
leri 9i azi" - din 24 mai 2013;
- 31 mai - Ziua Mondiale fird tutun - din 31 mai 2013;
- Proiectul educational ,,1 iunie - Sirbitorim copildria!" - din 1 iunie 2013;

-5iunie-ZiuaMondialAaMediului,Conferinta,,VialainperioadeleglaciarealePdmantului"-
din 5 iunie 2013;
- Vernisai expozilia temporari ,,Mamifere preistorice din Podigul Moldovei" - din 7 iunie 2013;

- vernisaj ,,EiPO FLOM - Flori la malul Dun;rii", edilia a xvlll-a - din 14 iunie 2013;

- Festivitatea de premiere a membrilor cluburilor educa[ionale din cadrul Asociatiei Judetene de

$tiinfele Naturii Galafi - din 15 iunie 2013;
- Conjunclia LunS-Saturn - din 19 iunie 2013;
- Vernisaj expozilia ,,CERAMICA - de la tehnici la arti" - din 21 iunie 2013;

- 29 iunie - Ziua Internafional6 a Dunirii, Conferinla,,Sd ne implicam in salvarea sturionilor $i a

rau lor" - din 28 iunie 2013;
- gcoala de vari de Astronomie ,,PriviIi Cerul!" - edifia a Vl-a - din perioada 9-13 iulie 2013;

- Vernisaj expozi[ia temporare ,,Simlurile animalelor noclurne" - din 12 iulie 2013;

- gcoala de vari de ornitologie ,,Pa$i in lumea peserilor" - edilia a lll-a - din perioada 15-19 iulie

2073;
- Eveniment cultural-artistic ( searA japonezi > -din 17 iulie 2013;
- specracolul ,,sEARA ROMANEASCA" - din B august 2013;
- PERSEIDELE - Ploaia de stele cizetoare - din 12 spre 13 august 2013;
- Colaborare institulionale ttiinlifice intre Complexul Muzeal de $tiinfele Naturii ,,R5svan

AnghelulA" Galati $i lnstitutul de Cerceteri Eco-Muzeale Tulcea - din 14 august 2013;
- Complexul Muzeal de $tiinlele Naturii <Risvan AngheluF) Galati implicat 'intr-un proiect

$tiinlific finanfat de prinful mo$tenitor din Abu Dhabi [Emiratele Arabe Unite) - din 12

septembrie 2013;
- spectacolul ( vA PLACE $COALA ? > - din 16 septembrie 2013;
- Conferinla ,,Ziua Constelafiilor Romanegti Tradilionale" - din 2B septembrie 2013;

- Expozilia de fotografie gi ilustrate vechi ( La pas pe Domneasce,) - din 5 octombrie 2013;

- La ObseNatorul Astronomic al Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii (R;svan Angheluf; )
Galali au fost descoperite doud stele variabile, care au fost denumite Galali V1 9i Galali V2 - din

ll octombrie 2013i
- 12 octombrie - Noaptea lnternarionali a observ;rii Lunri - din 12 octombrie 2013;
- Gildleanul Oleg Fulga - locul 1in lume in tehnica prelucririi ceramicii - din 17 octombrie

2013;
- Expozifia temporard ,,Regina Toamnei, Crizantema" - ediria a XI-a - din perioada 24-27

octombrie 2013;
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- cometa lsoN observata gi fotografiata de la observatorul Astronomic Galati - din 23 octombrie

2013:
- Expozilia temporari ,,Naturi din ceramici" de la Tulcea - din 24-octombrie 2013;

- Vernisaj expozilia temporare ,,FRUCTE tl SEMINTE-R0ADELE PAMANTULUI",

ediria a vlll-a - din I noiembrie 2013;
-,,ExPo PASARI SI MAMIFERE Mlcf' - din perioada 15-17 noiembrie 2013;
- Expozilia temporari ,,Albinele - insecte sociale" - din perioada 16 noiembrie 2073 - 37

ianuarie 2014;
- Asteroidul, denumit ulterior 2013 Ux11, descoperit de la observatorul Astronomic din Galafi -
din 22 noiembrie 2013;
- Conferinla ,,lncursiune in lumea exoplanetelor" - din 29 noiembrie 2013;
- 3 decembrie - Ziua Internalionala a Persoanelor cu Dizabiliteli - din 3 decembrie 2013;

- Vernisai fotoexpozilia ,,Comori naturale din China - destina[ii necunoscute

din Patrimoniul UNESC0" - din 4 decembrie 2013;
- Vernisaj expozilia,,VIS DE IARNA" - edilia a lx-a - din 13 decembrie 2013

Fati de anul 2072, cand s-au inregistrat 312 aparilii in presa scrisi, anul 2013 a adus o

crettere semnificative Ia acest domeniu, respectiv 380 aparirii
Evaluarea mediului in care i9i desfEgoard activitatea Complexului Muzeal de $tiintele

Naturii Galali a luat in considerare atat aspectele generate de existenla in contextul european,

cat gi pe cele din contextul nalional. Contexlul european relevi evolufia citre o societate a

invdferii continue, globalizarea economiei ti progresul eonomic rapid, mai ales in domeniul

tehnologiei informaliilor 9i comunicaliilor, dezvoltarea mitcirii open occes, toate acestea

obligdnd muzeele publice si reinnoiasce, intr-un ritm rapid, conlinutul $tiinlific al informaliilor
gi mijloacele de valorificare ale aceslora.

Pe plan nalional existi o serie de directii strategice de dezvoltare a institufiilor muzeale

publice, din care au fost selectate cele mai relevante aspecte pentru proiectele de dezvoltare ale

complexului muzeal, care se refer; la: sprijinirea cunoa$terii sub toate aspectele prin oferta de

servicii de specialitate cire persoane fizice ti organizafii, extinderea accesului Ia coleclii $i

dezvoltarea de noi seNicii pentru beneficiari, perfectionarea instrumentelor de acces la

informaliile cultural-educative ca expresie a plus-valorii produselor complexului muzeal;
perfecFonarea serviciilor oferite utilizatorilor; monitorizarea cerinlelor utilizatorilor ca parte a

politcii de dezvoltare a planificirii investiliilor; cunoaSterea nevoilor, attepterilor, a practicilor
de consum, a profilului socio-cultural al beneficiarilor de produse ti servicii specifice domeniului
muzeal, in vederea diversificlrii ti imbunitelirii ofertei culturale.

Activitelile C.M,$.N. Gala;i au fost promovate suslrnut prin intermediul paginii proprii de

internet, actualmente fiind in teste o versiune imbuniteFtS a site-ului, amt din punct de vedere
grafic cat $i al securitilii. Promovarea a fost fecuH $i p n intermediul pliantelor, posterelor sau

banner-elor distribuite in institufiile de inviremant ti culture din Galafi, dar ti prin intermediul
unor broguri publicitare ale unor parteneri media privali [,,Unde Mergem", ,,Zile 9i Nop[i",

,,Explore" etc.l, care au acceptat se publice machetele C.M.$.N. Galatiin mod gratuit.
Activitatea ttiinlificA desftguratl in cadrul Complexului Muzeal au aparut in publicatii din

fare intr-un numdr de 13 lucrari publicate $i 7 participiri la simpozioane [nationale si

intemationale).

Si in anul 2013, s-au fecut studii Si analize cu privire la categoriile de public, in cadrul
Serviciului Relalii Publice, Educafie, lnformatizare, dar ti la nivelul Compertimentului Financiar-
Contabil. Acestea au avut in vedere, in special, categoriile de bilete vandute cetre vizitatori,
respectiv bilete cu prel intreg, bilete cu pre! redus, bilete pentru Planetariu $i Observatorul
astronomic ti bilete gratuite. Din acest punct de vedere, o separafie clare pe categorii de

vizitatori, respectiv adulri, copii, elevi, studenli, pensionari, persoane cu dizabilitili etc., nu a

putut fi fecutd deocamdate, neexistand bilete speciale pentru fiecare tip de vizitaror. in
compensa[ie s-au facut, pe parcursul fiecdrui an calendaristic, observa[ii, folografii, filme,
interviuri care au permis monitorizarea eficiente a categoriilor de public care au vizitat
Complexul Muzeal de $tiinlele Naturir
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fuuin nr vtztrlronl 2012 2013 Dinamica DrocentualA
2012/2077 (o/o) 2073 /2012

(o/o)

l. vlZnerOnt (CU reXAl, 61.380 68.500 5,4 + 77,6

Adulti 2 5.500 26.800 - 3,4 + 5,1

Copii 37.826 33.800 + 4,2 + 6,2

Planetariu 4.054 7.900 - 55,5 + 94,5

z-vrztmroru (rena tnx,Al * 36.500 49.700 + 18,9 + 36,2

TOTAL 97.880 118.200 + 2,4 + 20,8

* (acces gratuit, situalie care se aplice in ultima vineri a fiecirei luni calendaristice, in zile

speciale precum,,1 lunie",,,8 Martie",,,Ziua Muzeelor", Noaptea muzeelor, etc, pentru toate

categoriile de varsta 9i la copiii sub 5 ani sau in cazul persoanelor cu dizabilitati, permanent)'

Biblioteca "v.A. Urechia" igi desfa$oare ac vitatea preponderent in aria municipiului

Galali, alituri de institufii care se adreseazi comunitelii giliqene in vederea informerii Si

eduidrii non-formale: bibliotecile de la Universitatea Dundrea de los 9i de la Universitatea

Danubius, bibliotecile ti centrele de documentare;i informare din $colisicasa colpului Didactic,

biblioteci specializate ale unor o.N.c.'uri ti institulii de stat plecum ti institulii de culturi locale.

Biblioteca ,,V.A. Urechia" a derulat in ultimii ani un numar important de proiecte, care au

vizat extinderea teritoriale a serviciilor prin filialele deschise atat la Galari (Filiala nr'2-,,Paul

Piltanea" care este in curs de amenajare) cat 9i din alte Fri: Ucraina ( Reni 9i lsmail), Republica

MoldovaIGiurgiule$ti, Cahul $i Chi$iniuJ.
Activitatea depusi in anul 2013, a urmirit realizarea obiectivelor propuse, dintre care

enumerem: cregterea calitelii serviciilor oferite in spaliile de lecturi $i informare audiovizuale,

transformarea bibliotecii intr-un centru cultural gi educativ, utilizarea de tehnologii moderne in

evidenfa $i gestionarea documentelor.
S-au organizat, prin fo4e proprii sau in colaborare cu diferite organizafii, un numer

de 240 programme culturale, in cadrul cirora s-au derulat 1062 activitSli instructiv'
educative, la sediul central 9i filiale, din care 495 au fost adresate copiilor pani ln 14 ani ti 465 au

fost destinate adolescenlilor gi tinerilor pan; in 24 ani La evenimentele culturale s-a inregistrat o

participare record in istoria bibliotecii de 86.471 persoane. Acestea au beneficiat de o bunl
reflectare in prese, inregistrandu-se peste 500 de aparilii (articole, comunicate, anunluri etc)

Biblioteca ludeleani ,,VA. Urechia" a derulat in ultimii trei ani un numir importanf de

proiecte, care au vizat exrinderea teritorialS a serviciilor prin filiale (rliole deschise la Reni,
Ismail - Ucroina 9i Giurgiutesti, Cahul, Chi$iniu gi Comrat- Republica Moldovo;Filrala2

,,Paul Pil6nea" din cartierul Aeroport, iar Filiala nr. 5 ,,Hortensia Papadat-Bengescu" din Galari

este in curs de amenajareJ.
Alte doui proiecte, care giau propus promovarea culturii vii, dar 9i a mottenirii

culturale locale s-au bucurat de un real succes, reafirmand rolul Bibliotecii de centru
culturalalurbei.

in ceea ce privette obiectivul atragerii spre lecturi, studiu, informare a unui num;r cat

mai mare de cititori, acesta s-a concretizat la sfartitul anului 2013, intr-un numir de 9154
utilizatori inscriti, 27.613 utilizatori activi , 359.516 utilizatori la distanfe.

Referitor la difuzarea documentelor. se constatd cd cel mai mare numdr de documente

Iaman, in continuare, cele de tip carte, 57,13 yo din total. Dupa criteriul confinutului, predomind

literatura belet stice (30,14o%), care impreund cu lingvistica, critica $i istoria literard ajungla33,34 %o

din total documente consultate.
S-au oferit utilizato lor 4.873 referinte prin email, s-au livrat 2.028 documente electonice,

156,933 informalii, iar numarul total de ref'erinte qi bibliografii a atins cifra de 162.571, la sediul
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cenhal $i filiale. Numdrul de pagini copiate Pe hartie eliberate utilizatorilor a ajuns Ia 189.246. Aceste

cifre indici un grad mare de solicitare a serviciilor de bibliotecd de cete utilizatori.
S-a inregistrat o participare susfinutd la manifesterile itiinfifice ale profesionigtilor din

domeniu (conferinle ale asocialiilor profesionale, participarea la proiecte de lucru pe secliuni de

specialitate, de ex. Lires.ro, $i organizatea de colocvii si intruniri profesionale cu bibliotecari din
judef sau din FIe cu prilejd Zilei Bibliotecarului sa.u al Zilelor Bibliotecrt).

Participarea la manifestirile cu caracter $tiin!fic $i la activitSlile de tip asociativ s-au soldat

cu primirea de diplome $i premii atat pentru institulie, cat $i pentru reprezentantii acesteia

Participarea la targuri (la edifii anuale Boofus| Librer, Gaudeamus), Ia saloane

intemalionale de carte (Ia$i, Chigindu), au prilejuit promovarea institutiei, a autorilor gAIAFni,

schimburile de idei gi publicatii cu alfi paneneri culturali, indiferent de graniiele formale.

Organizarea targului nalional de carte $i a salonului sub denumirea "Axis Libri" a

consolidat pozitia Bibliotecii de principal promotor al culturii scrise la Duntuea de Jos.

Biblioteca Judeteane,,VA. Urechia" qi Direclia Judeleani de Cultura $i Pahimoniu Nalional
Galati a organizat Noaptea Bibliotecilor, eveniment cultual de impact, aflat la a treia edilie, care se

adreseaze tutwor pasionalilor de cErte. Evenimentul s-a desfE$urat atat in interiorul sediului central

al Bibliotecii Judelene ,,VA. Urechia", cat 9i pe aleea de Ia intrarea in biblioteci, unde a fost
organizat un targ de carte la care au participat edituri locale gi din lar6. ,,Noaptea Bibliotecilor"
a a\ut drept scop reactivarea gi stimularea preocuperilor pentru lecturA, atat lectura de plicere,
cat $i cea de studiu li documentare in contextul concurenlei cu mediul online.

centrul Cultural "Dunerea de Jos" institulie publici de interes euroregional, avind ca

obiectiv revigorarea climatulur cultural gilelean, organizeaze sistematic evenimenle menite sI
promoveze valorile culturii ti artei locale, nalinale 9i universale.

Institulia a realizat in anul 2013, un numir de 185 evenimente culturale, fiind realizate
inse un num5r de 219 acliuni, evenimente de talie local;, regionalS, nalionale $i internalionalA,
Ia care au participat aproximativ 172.235 de cet;teni ai municipiului $i iudefului.

in ceea ce privegte aprecierea calitilii acfiunilor organizate in anul 2013 de citre Centrul
Cultural "Dunirea de Jos" gi a mediatizirii acestora, institufia noastrd a organizat o serie de

evenimente de importanf5 pentru mediul cul[ural au[ohton dai ti cu impact in mass+media
locale ti nalionale.

Mediatiziri cu impact in anul 2013 au avut: cea de-a VIII-a edi'ie a Premiilor Revistei
"Dundrea de los", edilia a VII-a a Concursului NaFonal de Arte Vizuale " Nicolae Mantu",
Concursul de Interpretare "Minia[ura Romantici ", prima edi]ie a Festivalului Interjuderean de
dans popular pentru copii " Ca Ia noi la Covurlui", Zilele $colii de Arte, edilia aXIII-a a Targului
Mesterilor Populari, alv-a edilie a Festivalului de Film "Future Movei" etc.

De asemenea au avut loc participiri la diverse sesiuni Stiinlifice, seminarii, colocvii,
festivaluri, expozilii pe teme de folclor, culture, civilizafie $i literaturA romaneasci, concerte,
recitalu . Spectacolele realizate de Ansamblu Folcloric ,,Doina Covurluiului", Fanfara ,,Valurile
Dunirii", Corala ,,Allegria", grupurile artistice ale $colii de Arte, ocazionate de diverse manifestiri
organizate in ludel au adus participarea unui public eterogen compus din elevi, studenli, brrani,
militari, alte categorii sociale, cirora li s-a oferit ocazia de a lua parte la evenimente de inalte
Iinuti artistici.

Direclia Generale de Asistenfe SocialA $i Proteclia Copilului Galali, realizeazi Ia nivel
judefean misurile de asistenfe sociali in domeniul protecliei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor varshice, persoanelor cu handicap gi a oric5ror persoane aflate in nevoie.

in calitate de serviciu public de asistenli sociali de interes judefean, Direclia General; de
Asistenfe Sociale 5i Proteclia Copilului are responsabilitatea acordirii, dezvolterii gi diversificirii
serviciilor sociale specializate, in funclie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a

mentine funclionalitatea sociale a persoanei, urmlrind reinserlia in mediul propriu de viara,
familial $i comunitar.

A. in domeniul protectiei Si promoverii drepturilor copilului
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in vederea asiguririi protecliei 9i promovirii drepturilor copilului, in anul 2013, DGASPC

Galali a desftturat activitili de prevenire a situaliilor de risc pentru copil ti familia sa ti a

acordat servicii sociale pentru combaterea excluziunii sociale 9i cresterea calitEtii viefii.
Activilati de informare si prevenire

1. au fost organizate in€lniri cu reprenzentanlii auloritililor publice locale din judelul

Galatri cu scopul de a le aduce la cunottinra Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ti
necesitatea implicerii acestora in realizarea obiectivelor.

2. au fost organizate 11 sesiuni de instruire/informare la care au participat 74 persoane din

cadrul autoritelilor publice locale din judelul Galati, unde au fost purtate discutii privind
activitatea de proteclie a copilului, nevoile beneficiarilor $i modaliUlile de implementare

a metodei managementului de caz

3. au fost inmanate CD-uri cu formularele necesare desfigurerii activitifilor curente de

protecfie a copilului 9i au fost realiza[e instruiri privind aplicarcaLe1ii nr- 272/2004 st a

noului Cod civil.

Activititi de evaluare initial: a sesizirilor privind incdlcarea dreDturilor coDilului
. 546 copii au beneficiat de servicii de consiliere, informare 9i orientare;
. 1406 anchete sociale $i rapoarte de viziti au fost efectuate pentru instrumentarea

cazurilor.
Evaluarea inifial; este completaE de activitatea Centrului de asistenti ti sprijin pentru

femeia gravide, planning 5i prevenire abandon ti a Centrului de consiliere ti sprijin pentru
pirinli 9i constd in :

. asigurarea legeturii permanente cu unitlile sanitare pentru a preveni abandonul copiilor,
in anul 2013, indentificandu-se 14 copii abandonali in unitetile sanitare din judeful

Galali;
. asigurarea inregistr;rii nagterii copiilor dacA p;rintii nu au fecut acest lucru, in perioada

raportatS, sesizandu-se inregistrarea tardivi a nagterii pentru 6 copii;
. consilierea gi sprijinul acordat mamelor care prezinti risc de abandon al copiilor,

instrumentandu-se 199 sesizari privind mame minore; Dintre acestea,2 cupluri mama
minora-copil au fost plasate in Centru Maternal,2 mame minore au fost plasate ln centru
de plasament, 1 mama minora a fost plasali la AMP ti 194 mame minore au beneficiat de

seruicii de consiliere, informare, orientare.
Servicii sociale acordate copiilor si familiilor acestora

1. Protectia copilului aflat in plasament la asistenrul maternal orofesionist
Serviciul asistenli maternalA are ca scop oferirea unui cadru stabil 9i securizat in familii de

asistenti maternali pentru copiii lipsili, temporar sau definitiv, de octrotirea perinlilor sii, panl
la gisirea unei solulii definitive de tip familial- reintegrarea in familia naturale sau adoptie
interne. Situalia asistenlilor malernali profesioni$ti ti a copiilor aflali in plasament la acettia se

prezinti astfel :

Asis[enti maternali ates

Asistenti maternali cu copii in plasament

Din carer cu un copilin plasament

cu doi copii in plasament

cu treicoDii in DlasamenI

385

90

2BA

7

381

89

284

8

Asistenti maternali care ocrotesc copii cu handica
Total copii aflati in plasamenl la asistent ma[ernal

rofesionist

l8

Tipuri de caz Anul2012 Anul2013

389 347

704 97

687 681



La 31 decembrie 2013, sunt 487 copii aflati in plasament familial, din care 17 cazuri sunt noi,

astfel : 385 copii aflafi in plasament la rude pani la gradul lV, 102 copii aflafi in plasament la alte

familii/persoane.
Comparativ cu anul 2012, se constati o tendinli de scidere a numarului total de cazuri de la

5961a 487 ca.Z.tri, avand in vedere faptul cA au fost inregistrate mai multe incetiri a mesu lor de

protecfie speciale prin reintegreri familiale, prin instituirea tutelei sau prin incetiri datorate

atingerii varstei majoratului.
Activitatea de proteclie a copilului

rapoarte de reevaluare trimestriald, 410
487 planuri individualizate de proteclie

3 . Delincventa iuvenila
in anul 2013, au fosl inregistrate 207 sesizari cu p vire la copii care au

gi nu rispund penal. Aceste sesizeri se referi la fapte antisociale sevartite
care 122 copii au varsta intre 7'13 ani $i 36 copii au peste 14 ani.

in anul 2013, 141 copii ( 120 copii au varsta intre 7-13 ani si 21 copii

sdvargit fapte penale
de 158 copii, dintre

au peste 14 ani) au

sdvartit 164 fapte penale 9i nu rispund penal.

Comparativ cu anul 2012, numirul de copii care au sevaar'it fapte penale 9i nu rispund
penal a crescut alarmant. Aceasti cret[ere se explici prin aparilia unor disfuncrii la nive] familial,

carenle de afectivitate, efectele produse de criza economice cu urmeri nefaste asupra vielii
materiale $i spirituale ale copiilor $i familiilor acestora, lipsa de supraveghere permanente de

cetre pirinti, discontinuitatea in educalie a minorilor de c;tre $coale.
Se observa ca ponderea majora in totalul faptelor comise de minori este delinuti de

infractiunea de furt, determinatd de starea materiale precari a familiilor din care provin copiii
Din cei 158 copii delincvenli inregistrali in anul 2013,5 au beneficiat de misura

supravegherii specializate, 36 cazuri au iesit din evidenlele seryiciului, 1 caz este in instanrd cu

propunerea de plasament familial 9i 116 cazuri sunt in evaluare.
3. Protectia copilului prin adoptie

Adoplia reprezinE finalitatea ideali in cazul copiilor lipsili de ocrotirea perinlilor naturali,
previne intiturionalizarea, prin adoprie respectandu-se un drept fundamental al copiilor ti
anume acela de a cre$te intr-o tamilie.

Procedura adopliei $i implicit a potrivi i dintre pirinte ti copil pleaci de la nevoile copilului,
adoplia urmArind identificarea celei mai potrivite familii pentru copil, ti nu gesirea copilului care

sA contituie un raspuns la problemele familiei.
DupA oblinerea atestatului, familiei ir va putea fi incredinlat un copil adoptabil , pentru care

instanla a admis deschiderea procedurii adoptiei interne.
4. Protectia copilului in structuri de tip rezidential
Serviciile de tip rezidenrial oferd acces copiilor 9i tinerilor aflatt in situafie de risc social 9i

lipsili temporar sau definitiv de'ingrijirea perinlilor, pe o perioadaede timp determinate, la
servicii de protectie sociale, educationale, de recuperare/reabilitare, realizate prin activitefi de
gezduire, asistenla medicali, ingrijire, educatie, socializare, consiliere/psihoterapie, precum $i
dezvoltarea deprinderilor de viaie independenti, integrare socio-profesionali, [reJintegrare
familiali.

Aceste servicii sunt acordate conform Planului individualizat de protecrie al copilului ti a

Planului de recuperare pentru copilul cu dizabilitifl.
La 31 decembrie anul 2013, situafia copiilor/tinerilor cu mesura de plasament in cadrul

serviciilor de tip rezidential era urmitoarear servicii apartinand organizatiilor
nonguvernamentale - 26 copii/tineri plasati, servicii aflate in subordinea DGASPC Galati - 383
copii/tineri plasati, centre de ziaflate in subordinea DGASCPC Galati - 3B copii ocrotiti.

Se observi ce in perioada 201,2-2013, numirul copiilor institulionalizati in serviciile de tip
rezidenlial a fost relativ constant, cu toate ci, in perioada mentionati, s-au evidenfiat efectele
crizei economjce caracterizate printr-o ratd mai mare a abandonului de copii.

aflat in plasament familial este evidentiati in: 1455

rapoarte de viziti,60 rapoate de evaluare detaliate,
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De asemenea, in aceeati perioadi, numdrul copiilor plasali in servicii aparrinand ONG-urilor

a fostin continue scSdere, cazurile fiind preluate aproape in exclusivitate de cdtre DGASPC.

5. Servicii sociale de ingriiire de zi sunt oferite in urmatoarele structuri: 3 centre de zi

pentru copilul cu dizabiliHli - total capacitate 3g locuri Centrul de recuperare pentru copilul cu

handicap gi Centrul de zi Tecuci acordi servicii de zi pentru copilul cu dizabiliEli Centrul de

consiliere $i asistenle pentru persoane cu tulburiri de spectru autist ofer; servicii de zi pentru

copiicu [u]burari de spectru autist.
5.Protectia copilului refugiat
in anul 2013, conform prevederilor Legli nr.272/2004, la solicitarea Centrului Regional de

Cazare ti Proceduri pentru Solicitanlii de Azil Galati, a fost numit un reprezentant legal pentru

10 minori, solicihnfi de azil, provenili din: Siria - 5 copii, Bangladesh - 3 copii, Republica

Moldova - 2 copii. in cazul unui copil de origine nepalezi, dupi admiterea cererii de azil, s-a

acordat protecfie subsidiare $i a fost instituit plasamentul in regim de ur8enF in cadrul unui

serviciu de tip rezidenlial al DGASPC Galati.
7. Protectia copilului abuzat. negliiat.exploatat. traficat. repatriat

Proteclia copilului abuza[, neglijat, exploatar, traficat, repatriat este asiguratA p n intervenfia
rapidi $i eficiente in situalii de urgenli $i consti in evaluarea, solurionarea cazurilor in raport cu

nevoile beneficiarului, asigurAnd misurile necesare de proteclie in regim de urgenti precum $i

in identificarea mesurilor alternative care sA previni separarea copilului de mediul familial,
Sesizdrile privind copilul abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat provin atat de la Telefonul
Copilului 983 cat $i de la profesionigti, persoane fizice/juridice sau copilulin cau7a.

8. Protectia copilului cu dizabiliati aflat in familie
Seruiciile specializate acordate copiilor cu dizabilitdF conste in evaluarea 9i reevaluarea

medico-psiho-sociale a acestora in vederea incadririi intr-un grad de handicap ti stabilirii
planurilor de recuperare.

9. Servicii de evaluare si consiliere psihologica acorda[e copiilor/tinerilor
Centru de evaluare ti consiliere psihologici are ca principal scop evaluarea, consilierea

psihologici, sprijinirea ti asistarea perinlilor/potenlialilor perinri / asistenFlor maternali
profesioniSti pentru a face fafl dificultirilor psiho-sociale care afecteaze copiii ti relariile
familiale.

B. in domeniul protecliei Si promovirii drepturilor persoanelor adulte

Activitlti de prevenire si informare :

. au fost organizate intalniri cu reprezentanlii autoritllilor publice locale din judeful Gala[i cu
scopul de a le aduce la cunogtinfd Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ;i necesitatea
implic;rii acestora in realizarea obiectivelor, precum $i promovarea drepturilor persoanelor
adulte cu handicap in procesul de furnizare a serviciilor sociale;

. au fost organizate o campanie de instruire cu 40 sesiuni de ins[ruire/informare a asisten]ilor
sociali din cadrul autorit;Iilor publice locale din judeful Galafi, unde au fost purtate disculii
privind indrumarea ti coordonarea referitoare la intocmirea dosarului pentru prezentarea la
Comisia medicale a persoanelor care solicite'incadrare in grad 9i tip de handicap, privind
modul de intocmire a ancheter sociale qi de transmitere a documentaliei beneficiarului
solicitant.

. au fost inmanate formularele necesare intocmirii documentaliei pentru prezentarea la
Comisia medicalA de incadrare in grad ti tip de handicap in conformitate cu Legea 448/2006.

. sub denumirea ( O primavari frumoasi ), Direcria Generale de Asistenfi Sociali $i Protectia
Copilului in parteneriat cu Asociatia ( Sporting Club > Galati a marcat ziua 1 Martie printr-o
campanie stradalA, in care au fost oferite m;rfitoare Si pliante informative privind serviciile
acordate de catre DGASPC Galati persoanelor defavorizate, persoanelor cu handicap si
persoanelor varstnice, doamnelor ti domni$oarelor din Municipiul Galati.
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. Direc[ia Generali de Asistentre Sociali $i Proleclia Copilului Galati a organizat in data de 13

septembrie 2013 un seminar cu tema "$[im s; tr5im cu Altzheimer?"Astfe], dementa de tiP

Alzheimer a fosI abordaG din urmdtoarele perspective:

o Abordarea din punct de vedere medical a bolii - suslinuttr de Dr. Solomon, medic
psihiatru la Centrul de Sdnetate Mintali;

o Abordarea din punct de vedere al incadririi intr-o categorie de persoane cu handicap-

suslinu[i Dr. Plesea Condratovici Citilin, membru al Comisiei de Evaluare a

persoanelor cu HandicaP;
o Abordarea din punct de vedere psihologic - suslinuti de cetre Ciochina Cetelina,

psiholog in cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip
Alzheimer;

. in cursul lunii iunie 2013, o reprezentanti a Centrulul de zi pentru integrarea socio-
profesionali a persoanelor adulte cu handicap a particlpat Ia vizita de studiu, organizati
in Italia,la Padova in cadrul programului de formare derulat pe proiectul Viala dupi
gratii, implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecliei Sociale ti Persoanelor

Varshice 9i co-finantat din Fondul Social European, prin programul Operational Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 0biectul vizitei constand in insu$irea
metodelor de bune practici in ceea ce prive$te reintegrarea socio'profesionald a

persoanelor private de libertate.
serviciul Public ludelean de Administrare a Domeniului Public ti Privat Galali

in decursul anului 2013, SPJADPP a incerca[ si atingi obiectivele care au stat la baza

infiinlirii sale, obiective aflate in acord cu regulamentul de organizare gi funclionare aprobat de

c.J.G.

Activi4ile desfE$urate au fost urmitoarele :

t, Activitdlite de administrqre, intrefinere Si agrement din Pddurea GArboavele
PEdurea Garboavele reprezinte, prin apropierea ei de Municipiul Galari, cea mai facil5

Iocatie ti cel mai placut mijloc de agrement unde cetatenii municipiului Galati aleg sa-si petreaca

timpul liber. Pe intreg parcursul anului 2013 au continuat lucririle de administrare giintrerinere
din Pidurea Gdrboavele in cele dou5 zone, respectiv aria proteiata - 220 ha ti zona destinate
turistilor - 180 ha.

. Lucrdri de salubrizare in pddure - igienizarea, prin colectarea selectivi a

degeurilor, depozilarea provizorie in tomberoane, pubele de colectare selective,
transportul la rampa de gunoi special amenajata de citre unitate autorizatl in acest
sens prin incheierea unui contract de prestari servicii; servicii de vidanjare ti
intretinere a toaletelor ecologrce;
. Lucrdri de intrelinere in Pddurea GArboavele t

. Lucrdri de curdlare - tiierea subarboretului cu unelte speciale ti a vegetaliei
ierboase, rransportul acestora in afara padurii, riierea $i curitarea cioatelor din zona de
agrement, cosit iarba $i vegetalia lemnoasi, intrelinerea aliniamentelor prin cosiri, taierea
arbustilor, greblat si transportul resturilor vegetale i

. Lucrar[ de intretinere a potecilor pentru interventie in caz de incendiu (taierea
stufarisului crescut, greblarea, incarcatul si transportul resturilor vegetale);

. Lucrdri de intrelinere a spaliilor de porcore ti o drumurilor de occes, lucrdri de limitare
a trecerii in zona proteiati a pedunl - Iucrdri de curilare, bordurare, vlruirea
bordurilor, intrelinerea parcerilor $i ciilor de acces, sipat lanluri care si limiteze
accesul persoanelor ti a autovehiculelor in aria protejati;
. Strangerea mobilierului pentru perioada de iarnd, imprSttiat material antiderapant pe

drumurile de acces, dezipezirea ceilor de acces;
. Amplasarea panourilor de informare in punc[ele de vizibilitate maxim5, pentru
conttientizarea asupra importanlei protecFei ariei naturale;
. imp;riirea de pliante alituri de saci pentru de$euri la intrarea in pidure;
. Asiguarea pazei permanente pentru prevenirea furturilor, distrugerii mobilierului,

pazei ti protectiei contra incendiilor pentru intreaga zonl prin amplasarea de pichete
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de incendii echipate corespunzator, patrularea personalului in perioadele de vArf

pentru a depista eventuale focuri lAsate de turitti.
. Tratamente fitosanitare si lucrari de dezinsectie - tratamentele fitosanitare

pentru combaterea insectelor defoliatoare din Ord Lepidoptere si Coleoptere in
'Padurea 

Garboavele: a fost semnalal un atac puternic al acestor daunatori (omida

paroasa a stejarului, cotarul verde, gandacul de frunza al stejarului si afide) fiind
necesara efectuarea urgenta a tratamentului aviochimic, cu produse omologate pentru

evitarea defolierii arborilor, lucru ce ar conduce coroborat cu alti factori in complex, in

timp, la uscarea arborilor; combaterea lanlarilor ti cdpugelor s-a realizat cu produse

omologate, in mai multe e[ape, in lunile aprilie, mai si iunie, cu preponderenta in zona

frecventata de turisti, aliniamente, statia de pompare, avAnd in vedere prevederile

ORD. Ministerului Sinetdfii nr. 536/23.07.1997 pentru aprobarea Normelor de iSiene

gi a recomanddrilor privind mediul de viati al populariei, cu modificirile 9i

completirile ulterioare ;
. Lucrdri de omenojqre tn Pddureq GArboavele
. lucreri de intrelinere teren fotbal;
. lr.(Jeji de qmenojore bariere pentr} limitarea trecerii in zona protejati j

. IucrSri de intretinere si amenajarespatii dejoacd ct accesorii omologate;

. lucriri de amenajare a mobilierului urban, intrefinere 9i amenajare a locurilor de

picnic prin dotarea cu mese, binci, gritare care si corespundi cerinlelor impuse

de mediu;
. montare de pqnouri, marcaje ti indicatoore privind informarea cu privire la

normele de mediu;
. atnetajarea zonelor speciale pentru aprinderea focului ;

. asigurarea doterii zonelor special amenajate pentru actividlile de picnic cu

containere destinate colectarii selective a deteurilor, inscriplionate corespunzator
precum ti cu toalete ecologice;

. amenajarea ti dotarea corespunzatoare a pichetelor de stingere a incendiilor ;

. incasare taxa acces in padure, distribuire saci menajeri pentru deseuri

. verificarea permanenta a s[arii mobilierului si constatarea lipsurilor (furtului)

. Lucrdri cqre qu lost cuprinse in amenagementul silvic ql pddurii Gdrbosvele;

in luna aprilie, in colaborare cu grupuri gcolare din iude}, s-au impddurit 2 ha p n

plantarea a 10.000 puieli de stejar in aria naturalS protejatS. Pentru acesta lucrare s'au realizat

in prealabil pregatirea terenului prin: scarificare, arat, discuit, frezat ti pichetat, transport apa cu

cisterna, udat puietii plantati. Ecologizarea Ariei protelate din P;durea Garboavele atat cu

personal propriu cat qiin colaborare cu grupuri tcolare din judef;

S-au mai efec[uat lucriri de intrerinere a plantaliilor tinere infiinlate in ultimii 3 ani care

au constat in descoplegirea ti pretirea manuali, afAnat solul in 2-3 treceri, inlocuit goluri,

transport apa cu cisterna $i udarea acestora.
De asemenea s-a intocmit Raportul de activita[e al Ariei na[urale protejate ti s-a finalizat

procedura de mediu pentru oblinerea Avizului Natura 2000 al Amenajamentului silvic Pedurea

carboavele.
. Lucrqri de intrelinere livodd
. arat, frezat, teieri de formare a coroanei $i de rodire a pomilor fructiferi, adunat

crengi mari, scos Ia capatul randului, incarcat in remorca si transportul acestora ;

. tratamente fitosanitare la pomi fructiferi ln repaos vegetativ ti'in vegetatie, conform
tehnologiei;

. fertilizat livada cu ingrasaminte chimice NPK, udarea livezii;

. IucrS de cosit - tocat mecanic vegetalia dintre randurile de pomi, lucriri de cosire

cu motounealta a vegetaliei dintre pomi pe rand ;

. igiena culturala a livezii in vederea tinerii sub con[rol a atacului de Erwinia (tiierea

ti arderea ramurilor afectate, a celor uscate, cu leziuni, operafie urmatd de

dezinfectarea si acoperirea tiieturilor cu produse cuprice; srangerea $i arderea
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crengilor taiate, fructelor mumifiate, scoaterea pomilor care sunr afectati in

totalitate si arderea lor;
. recoltarea, transporrul 9i valorificarea fructelor.
. Asigurorea funcfiondrii permanente a sistemului de qlimentare cu qpa din

Pddureo Garboavele prin lucreri de asistenre rchnice, intretinere ti reparafii care si
corespundi reglementarilor in vigoare p vind serviciile publice de alimentare cu apa ti
distribulie apa citre urmatorii beneficiari :

- Consiliul Juderului Galali - 2 cantoane silvice;
- Complexul Muzeal de Stiinlele Naturii - Parcul Zoo;
- CentrulCultural Dunirea de Jos - Muzeul Satului;
- Direcfia Judefean; pentru Tineret;
- 2 agenli economici (S.C. Pibunni S.R L. Galali gi S C. Ady Toma S.R L. Galali);

2. Proilucerea de mqteriol sdditor pentru impddurire
Avand in vedere ci impSdurirea terenurilor degradate reprezinti o prioritate la nivel

nalional pentru imbunetiFrea calit5lii mediului, in acest sens fiind adoptate acte care preved

sursele de finanfare pentru realizarea acestora: Legea nr.46/2008 Codul silvic cu modificerile ti
completirile ulterioare, Ordonanra de urgengi a Guvernului nr. 1-96/2005 privind Fondul de

mediu cu modificlrile gi completerile ulterioare 9i ordinul nr' 1726/2077 pentru aprobarea

Ghidului de finanlare a Programului de'imbunetd[ire a calititii mediului prin impldurirea
terenurilor degradate, reconstrucfia ecologicl $i gospoderirea durabi]e a pedurilor finantate prin

Fondul de mediu; avAnd in vedere Misura 221 "Prima impedurire a terenurilor agricole" care

urmerette ameliorarea efectelor factorilor naturali deunitori, reducerea eroziunii solului,

atenuarea efectelor fenomenului global al schimbirilor climatice, imbunitilirii capacitefii de

retentie a apei, imbunetirirea caliterii aerului; avand in vedere cE cretterea suprafegelor

impedurite contribuie Ia indeplinirea obiectivelor globale cu privire la reducerea emisiilor de

CO2 pentru atenuarea schimberilor climatice ti la cretterea gradului de utilizare a surselor de

energie regenerabild, precum ti faptul c; prin funcliile de naturd ecologice, sociali ti economici,
pidurile furnizeazl $i alte bunuri ti servicii pentru societate, cum ar Ii produsele lemnoase 9i

nelemnoase, spafiul de recreere, infrumuselarea peisajului, etc., Consiliul ]udetului Galati o

sustinut Programul de impadurire a terenurilor degradqte si in anul2013.
Astfel, in urma centralizarii necesarului de puieti de salcam de la loate primariile din judet, a

fost emisa Hotararea Consiliului Jutului nr. 283/27.03.2013 privind aprobarea Programului

iudeteaD pentru cres[erea suprafetelor impadurite din judetul Galati, Serviciu] Public ludelean
de Administrare a Domeniului Public Si Pnvat a luderului Galati a infiintat in anul 2013 o

pepiniera pentru producerea puietilor forestieri in suprafata de 16 ha obtinand 2 638.450 buc
puieti de salcam din care: 1.898.000 buc. distribuiti primariilor in toamna anului 2013,3.450
buc. vanza catre populatie iar 737.000 buc. sloc pentru livrare catre primarii in primavara

anului 2014 pentru incheierea programului de impadurire.
Pentru infiinfarea si intrelinerea acesteia s-au efectuat urmatoatele lucrari: inchirierea

terenului, aprovizionarea a 800 kg. samanra de salcam certificata, lucriri de arat, discuit,
semina! erbicidat, lucriri de intrelinere - plivit si prastt manual cu forta de munca speciala,

udat, tratamente fitosanitare, inventariat, dislocat, numerat, impachetat, incercat, transport
puiefi salcam, stratificat la punctul Zatun puietii ramasi pen[ru livrare in primavara anului 2014.

3, Zono Zdtun - administrare, intrelinere ,i agrement
Redeschisi publicului in toamna anului 2009, in zona de agrement Zitun au continuat

lucririle de amenajare si intrelinere a zonei:
. Amenaiare si intrelinere lac;
. Intretinere porc agrement Zdtun ;
. Intrelinere plqntarie forestierd - B hq , formate din doui parcele distincte prin:

tratamente fi[osanitare; cosit iarba; r;rit plantatia, incircat gi transport material
lemnos.

. Intrelinere livqdd - 5,9 ha;
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. Asigusrea pqzei pentru inteaga zond zdrun (imobile apa4inand Consiliului

Judelului Galati.,Iac, livadi, plantalie foresUeri, parc agrement)

4, Lucrdri de amenaiqre ti intre[inere q zonei Vldde;ti
Lucrdri de intrelinete a parcului existent: aerarea gazonului ; grebla[ gazonul; cosiri

repetate; strangerea resturilor vegetale in saci plastic, incarcarea si transportul la rampa de

gunoi; planlarea florilor, prigirea acestora; plantarea florilor in jardiniere; tiiat, muturoit,

dezmuquroit trandafiri; fertilizare si irigare a gazonului, florilor, trandafirilor, arborilor si

arbustilor ornamentali; tratamente fitosanitare la trandafiri, flori, arbori 9i arbu$ti

ornamentali; decolmatarea canalului; repararea gardului; ecologizarea zonei - strans gunoi,

curatirea canalului de namol, depozitarea selectiva in pubele special amenajate'

S-o asigurot pazo 9i proteclia contra incendiilor a zonei verzi ti a cledirilor, inclusiv

imobile aparFnand CJG.

5. intrelinerea gi amenaiarea de spogii verzi qllste in odministrare
Administrarea spaliilor verzi reprezinti un obiectiv de interes public, in vedelea asisulirii
calitefii factorilor de mediu $i sterii de senemte a popula[iei

in anul 2013 s-au efectuat lucrdri de amenajare 9i intre[inere la: Centrele de plasament:

CP ,,Unirea", CP,, Iovan lorSovan", CP,,Negru Voda", CP,,lrene si Stuarr", CP,,lon Creanga", CP

,,Licurici ", CP L, CP 2, Galati , Parcul aparFnend C J G , Spatii velzii apartinand D.D R, Centrul

Cultural Dunarea de Jos - Muzeul Satului din Pldurea Garboavele, Muzeul de istorie Casa

Memoriale ,,Alexandru Ioan Cuza", Biblioteca ,,V. A. Urechia" Galali .

6, Prestdri servicii de pozd Si proteclie contro incendiilor ti intr4inere imobile din
administrqre - s-a asigurat paza la: sediul unitelii, str.Traian nr 454 A, imobile ti teren aferent

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 35, imobile 5i teren aferent Tg. Bujor, str' E.Grigorescu nr' 5L.

7, Prestdri servicii lo terli ti comercializare
in anul 2013 s-au efectuat prestari servicii catre terti astfel: pres6ri servicii cu utilajele

agricole din in dotare; prestari seryicii de dezinfeclii, dezinsecfii $i deratizlri la sediile

instituliilor publice, spariilor comerciale, a depozitelor, a mijloacelor de transport in comun,

precum $i a altor spalii pentru diverti beneficiari conform prevederilor legale, gazari la depozite

de cereale, tratamente fi[osanitare la pomi fructiferi, vi[a de vie, plante ornamentale ti
comercializarea de. puieti forestien, pomi fructiferi, trandafiri, seminle de gazon.

8, Proiecte finanlqte din Ionduri europene
ActivitS[ile de turism $i agrement oferite cetdfenilor din municipiul ti judelul Galali sunt

putine, motiv pentru care, in luna iulie, anul 2013 institufia a demarat realizarea a doue investilii
in zona Z5tun finanlate prin Programul 0perational pentru Pescuit al Romaniei elaborat de citre
Agenria Nationali pentru Pescuit gi Acvaculturi in urma unui proces de consultare a agentilor
socio-economici gi a autoriHfilor publice centrale ti locale.

Astfel, prin Mdsuro 7 - Dezvoltqreq infrastructurii pentru eco-turism ti agrement cu
profil piscicol, Operaliunes 7,1, Amenajqrea de bqze pentru ecoturism ,i/sau agrement cu

specific pescdresc se va implementa pto\ect[l ,,Amenqjare bqzq de agrement cu specific
pes cdresc la balta Z dtu n",

obiectivul acestei misuri este crearea infrastructurii necesare pentru practicarea

ecoturismului $i agrementului, in scopul valorificirii luristice a resurselor locale legate de

sectorulpiscicol.
Al doilea proiect care va fi implementat ,,Restabilireo potenfialului hdu.ii Zdtun pentru

specii piscicole de inters comercial", Mdsuro 6 - Protectia 5i conservarea patrimoniului
local, etnografic fi de mediu, Operafiunea 6,4, - Restabilirea potenliqlului de produclie o
speciilor piscicole de interes comercial.

Proiectul se refere la investilii care dezvolte baza de productie a speciilor piscicole de

interes comercial ce vor atenua efectele unei catastrofe naturale:
Urmare celor semnalate mai sus, activititile S.P.J.A.D.P.P. GALATI sunt diversificate,

ponderea cea mai mare a lucririlor fiind in perioada mar[ie-noiembrie datoriti activite]ilor
principale - amenajare ti intrelinere spalii verzi, intrelinere livadi, infiinrare pepinieri
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forestieri, activiteF in Pidurea Garboavele, desldturarea acestora la timp depinzand foarte mult

de condiliile climatice din timpul anului'

serviciulPubliccomunitar|udeleandeEvidenlSaPersoanelorGalali,arecascop
exercit;;a competenlelor ce ii sunt date prin lege pentru aplicarea prevede lor actelor

noi,''uiiu" .u." .lgf"menteazi activitatea de stare civile, de evidenld a persoanelor precum 9i de

coordonare gi controlul eliberdrii documentelor in sisrem de ghi$eu unic

Dintr; ac vitefile mai importante desfi$urate in anul 2013' de cdtre structurile

serviciului enumerim:

Pe linie de stqre civild:
. a efectuat instruirea anuala a ofilerilor de stare civile de pe razajudelului Galali;

. a efectuat acliunea de indrumare $i control metodologic pe linie- de stare civild la cele 6

servicii/compartimente de stare civild din cadrul serviciilor publice comunitare locale de

"ria"np 
u p"t.oun"tor qi la 59 de oficii de stare civild din cadrul consiliilor locale de pe taza

judetului Galali;
.aufostsolulionate1623dosareprivindtranscriereacefiificatelordestalecivilaintocmitein

strdinatate a cetAlenilor romAni;

au fost solufionaie 53 dosare de schimbare a numelui/prenumelui pe cale

au fost avizate 204 referate de rectificare a actelor de stare civila;
administrativdl

au fost inregistate $i operate 242 certificate de divorl Pi menfiuni de.desfacere a casatoriei

t,Lrrni* a,i 
"an" 

notarii publici la exemplarul II al actelor de casdtorie 9i au comunicate la

exemplarul I spre a fi opemte;

au foit ,erif,"ate 110 de cereri privind cereri de divo( 9i s-au alocat numerele corespunzetoare

din Registrul Unic al Certilicatelor de Divo4;

au fostlliberate la cerelea autoritd[ilor comPetente 252 extrase pentrll uzul organelor de stat de

pe actele de stare civil5. precum $i pent avizarea cererilor de rectificare a actelor de stare

civilal
au fost inregistrate 14275 9i operate 10966 de menliuni in exemplarul II al registrelor de stare

civile;
a fost opcrati in exemplarul ll $i transmisd la exemplarul I o singurd (1) comunicare privind

renunlarea redobindirea la cetalenia romena:

s-au primit registrele de stare civilE exemplarul II de la oficiile de stare civild de pe tMa
jude{ului Galali 9i s-au arhivat in mod corespunzebr;

s-au efectuat 25 contoale periodice pe linie de stare civild cu privire la femeile gravide

intemate !i minorii asistali li Centrul de primire minori, matemitdli ti la spitalul de pediatrie

din municipiul Galati;
ar-r fost comunicate radiogramele primite de la Direcria de Evidenfd a Persoanelor 9i

Administarea Bazelor de Date c5tre serviciile/compartimentele de stale civila din cadrul

serviciilor publice comunitare locale de evidentd a persoanelor si la oficiile de stare civild din

cadrul consiliilor locale de pe razajuderului Galali;

a fost asigurat[ coresPondenta inte Direclia de Evidenli a Persoanelor $i Administrarea

Bazelor de Date privind cererile de eliberare a certificatelor de stare civile;

. s-au centralizat $i tansmis situaliile lunare, tnmestriale Si semestriale pe linie de stare civili la
Direclia de Evidenld a Persoanelor ii Administrarea Razelor de Date:

s-au primit gi distribuit listele de codu numerice personale (CNP) la

serviciiie/compartimentcle de stare civill din cadrul serviciilor publice comunitare locale de

evidenle a peisoanelor $i la oliciile de stare civild din cadrul consiliilor locale de pe raza

judelului Galali;
s-a verificat documentalia pentru acordarea a 26 coduri numerice pemonale, in conformitate cu

radiogramele DEPABD $i s'au solicitat CNP-urile aferente. comunicandu-se la SPCI-EP -ul
competent, spre a fi introdu-se in RNEP;

a fost efectuate arhivarea documentelor de stare civile din anul 2013 conform nomenclatorului;
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au fost tansmise certificatele de stare civila solicitate de DEPABD;

s-a intocmit Crraficul privind verificdrile pe linie de stare civild ce vor fi efectuate in cursul

anului 2014 de catre Serviciul de stare Civila din cadrul DJEP Galali, care a fost spus aprob[rii

Preqedintelui CJG Galali;
s-a acordat asistenF de specialitate ofi[erilor de stare civila in vederea rczolvitii optime 9i cu

celeritate a spelelor atipice de stare civila intervenite in desl4uarea activitdlii acestora;

s-a asigurat corespondenfa cu ofiIerii de stare civild de pe razajudelului GalaJi;

s-au efectuat alte activirei dispuse de conducerea Direcliei Judelene de Evidenle a Persoanelor

Galati.

Pelinie de evidenld a persoqnelor:
. a coordonat ti controlat metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de

evidenle a persoanelor de pe raza judelului Galari;

. transmiterea indicatorilor zilnici la D.E.P.A.B.D. in vederea monitorizerii activitelii
specifice de eliberare acle de idenritate;
intocmirea ti monitorizarea situaliei lunare privind activitatea de evidenle a persoanelor

la cele 6 servicii publice comunitare locale de evidenle a persoanelor;

a transmis zilnic, Iunar, trimestrial ti semestrial, conform prevederilor instrucfiunilor in
vigoare, ori la cerere sau de cate ori situalia a impus, la Direclia pentru Evidenla

Persoanelor $i Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,

situaliile statistice privind activitatea de evidenli a persoanelor, analizele activitilii
desfegurate pentru perioadele de referinrS, informdri privind tentativele de substituire de

persoani, alte documente;
a transmis cetre toate cele 6 servicii publice comunitare locale de evidenli a persoanelor

de pe raza judelului Galali (Galafi, Tecuci, Tg. Bujor, Bere$ti , Corod ti Tepul, radiogramele

ti instrucliunile cu cararacter metodologic;
s-a realizat modernizarea retelei V.P.N.9I au fost furnizate componentele necesare

acesteia, pe intreg judelul Galali;
a centralizat ti transmis citre M.A.l.- D.E.P.A.B.D. situatiile stalistice ti rapoartele de

analizi intocmite lunar $i semestrial de cltre serviciile publice comunitare locale de

evidentd a persoanelor, referio[are la principalele activitiF desfegurate in domeniul
elibererii actelor de identitate;
s-au inregistrat urmEtoarele date/Indicatori, pe Iinie de evidenre a persoanelor:

y' persoane luate in evid,er4e - 7227;
/ la na$tere - 5679;
r' Ia dobandirea ceteleniei - 89;
/ la restabilirea domiciliuluidin striinitatein Romania - 968;
,/ ce4i de identitate eliberate - 53612 ;
/ certi de identitate pto,rizorli - 2942;

'/ sancliuni contravenrionale aplicate - 14;
/ valoarea amenzilor aplicate - 840 Ron.

a furnizat datele de identificare fi de domiciliu ale unor persoane citre autoritllile ti
instituliile publice centrale, judefene ti locale ti agenli economici;
a monitorizat aplicarea Planului de mesuri pe linia stabilirii domiciuliului in Romania a

cetilenilor din Republica Moldova;
a realizat ti participat la convocerile trimestriale pe linie de evidenli a persoanelor
aleturi de serviciile publice comunitare locale de evidenle a persoanelor de pe raza
judetului Galali, Biroul Judelean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenra
Persoanelor Galali, Inspectoratul de Polifie a luderului Galali - Seryiciul de ordine Publice,
Inspectoratul Judelean al Politiei de Frontieri, Inspectoratul de Jandarmi Judelean GalaF;
a controlat modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigur;rii protecfiei
datelor cu caracter personal - Legea 677/2001 - la serviciile publice comunitare locale de
evidenl; a persoanelor (S.P.C.L.E.P.) de pe raza iudelului Gala[i;

46



lntocmirea materialelor de raportare zilnice ti lunarS;
coordonarea $i controlul condiliilor in care s-au eliberat acte de identitate, ca urmare a

declindri unei identidfi false ori modalitelile de contrafacere a actelor de identitate 9i
propunerea mesuri de prevenire a acestor situalii, dace situaria impune;
solu[ionarea lucriri]or din domeniul de activitate;
efectuarea verifictrrilor in RJEP 9i RNEP in vederea solulionirii lucrdrilor repartizate.
diseminarea cEtre SPCLEP-urile de pe raza judelului Galali a adreselor ti radiogramelor
primite de la D.E.P.A.B.D.;

a intocmit inven[arul de ordine 9i ttampile existent la nivelu] D.J.E P. $i la nivelul juderului

$i l-a inaintal la D.E.P.A.B.D.;

a participat la acfiunea iniliate de D.E.P.A.B.D. pe linia corecterii in RNEP a ac[elor de

deces inre8istrate eronat in eviden!e;
a executat alte activiteli conform dispoziliilor primite de la conducerea D.l.E.P, Galati.

Compartimentul Juridic li Contencios
Pe parcursul anului 2013, activitatea profesionalS a consilierului juridic din cadrul Direcliei

Judetene de Evidenla a Persoanelor Gala{i s-a deslEguat in conformitate cu indatoririle si

responsabilitaile posturilor, asa cum rezulta din Legea ff. 514/2003 privind organizarea si exercitarea

profesiei de consilier juridic, cu modificdrile Si completarile ulterioare, Statutul Consilierului Juridic,
actelor normative specifice D.J.E.P. Galali 9i fi5ei postului realizdndu-se prin:

. participarea la intocmirea proiectelor de acte cu caracter intem ce au legEtud cu activitatea

Direcliei;
. urmerirea eficienlei aplicarii reglementdrilor interne si propuned pentu perfeclionarea lor;
. avizarea pentru legalitate a proicctelor de dispozilii, avizarea pentru legalitate a contractelor de

achizilii, verificarea lcgalit[1ii actelor cu caracter juridic, semnarea, la solicitarea conducedi, a

documentelor cu caracter ju dic emanate de institulia publicd, emiterea de avize pentru

legalitate si conformitate;
. fomularea de intampindri gi concluzii scrise, precum $i reprezentarea in fala instanlelor

judecdtorelti a intereselor instituliei, in calitate de parte in proces in:
. Dosar nr. 12792112112012 - Ct:fiea de Apel Galali finalizat;
. corespondenla de specialitate juridice cu Curtea de Conturi a Romaniei Camera de Conturi

Galali in legiturl cu cu Decizia nr. 36 emisd de Camera de Conturi Galati, referitoare la decizii
de imputare drepturi salariale, corespondenl5 cu lnspectoratul de Polilie a Judeqului Galafi,
corespondenli cu Comisariatul Regional pentru Protecfia Consumatorilor Regiunea Sud - Est
Galali;
solulionarea, cu respectarea termenelor legale, a petiliilor adresate Direcliei, p vind aspecte
ce fac obiectul activitdlii instituliei;
lunar li, de cate ori a fost necesar, s-a adus la cuno$tinfa compartimentelor din cadrul Direcliei
$i serviciilor publice comunitare locale, actele nomative de interes general, precum si cele
specifice activitalii de evidenla persoanelor;

asigurarea informdrii Directorului executiv al Direcliei, in conformitate cu specificul activitAfi
instituliei;
asigurarea consilierii conducerii institutriei, precum si a salarialilor din compartimentele
funclionale, in vederea luerii de decizii in condilii de eficienld qi eficacitate;
asigurarea consultanlei juridicc a instituliei privind intocmirea documentaliei gi oblinerea
avizului de funclionare pentru eliberarea in condi;ii specifice a ce4ilor de identitate in cadrul
Direcliei Judelene de Evidenli a Persoanelor Galati;
asigurarea consultanlei juridice a U.A.T. Scanteiegi, Pechea, Cudalbi, Lielti, Brdh,$eSti in
verea intocmirii documentaliei gi oblinerea avizului de principiu pentru infiiniarea Serviciului
Public Comuitar Local de Evidenla a Persoanelor;

zilnic, verificarea actelor normative apirute in Monitorul Oficial in vederea insugirii gi
tansmiterii la nivelul compartimentelor a legislafiei interesate, pe domenii de activitate;
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. intocmirea listei lunare cu acte nomative de interes general, precum si cele speciflce activitedi

de evidentd a persoanelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, aperute in luna

anterioard:
. acordarea de consultanFiu dica de specialitate serviciilor locale de evidenl[ a persoarelor;

. intocmirea documentaliei privind misurile de secu tate ce trebuiesc implementate la nivelul

sta(iilor de lucny'relelelor de calculatoare din cadrul D.J.E P. Galali;
o preluarea sarcinilor de serviciu din cadrul compartimentului Resuse umane $i perfectionare

profesionala, pe perioada concediului de odihna a titularului de post;

. intocmirea Planului de Mdsu privind protectia de informafiilor clasihcate in conformitate cu

H.G. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Nalionale de protectie a informaliilor clasificate

in Romania;
. desemnarea in comisia de evaluare a locuinlelor gi anexelor gospodArefti situate in comuna

Corod, ca urmare a inundaliilor din luna septembrie 2013;

. corespondenla adresati conducerii Direcliei Pentu Evidenfa Persoanelor 9i Administrarea

Bazelor de Date. instituliei privind punerea in aplicare a Planului de Mdsuri 9i a indeplinirii

sarcinilor ca urmare a controlului tematic metodologic m l 937 577116-022001;
o verificarea dosarelor $i avizarea refemtelor privind schimb6rile de nume;

r indeplinirea altor sarcini dispuse de clte conducerea D.J.E.P Galali, (comisie concursuri,

comisie arhiva, funclionar de securitate).

Alte activiGfi specifice domeniului de activitate au fost desfEturate de c5tre

compartimentele: Monitorizare, calitate, senetate $i securirate in muncd, achizirii publice,

administrativ; Financiar-Contabil; Resurse umane $i perfecfionare profesional;,
informatizare ti gestiunea bazelor de da[e.

Camera Agricoli a lude[ului Gala]i - instjturie aflati in subordinea Consiliului luderului
Galafi din anul 2010, a realizat prin compartimentele din struclura sa, urmitoarele activiteli in
anul2013:

- a asigurat asistenta tehnice de specialitate, prin acordarea unui numer de 19 573

consultatii, persoanelor din exploatalii mici, medii ii mijlocii persoanelor care desfe$oare

activite,i in domeniile agricole (legumicultura, pomicultura, cultura mare, etc.) ti conexe cu

aplicarea tehnologiilor moderne $i a me[odelor noi de conducere a fermelor;
- a organizat un numir de 29 cursuri de formare profesionalS pentru meseriile de

apicultor, tractorist, legumicultor, agriculror pentru 774 cursanli;
- au fost popularizate mdsurile Programului Nalional de Dezvoltare Rurali prin realizarea

unui numir de 10 acfiuni, pentru un numir de 304 producetori agricoli;
- au fostinfiinlate un numdr de 16 loturi demons[rative pe o suprafa]e de 43,15 ha.

Principalele acliuni desfe$urate in anul 2013

Nr.
crt, Denumirea acliunii Nr. de acliuni Nr. participan[i

1 Demonstralii practice 73 789
2 Seminarii 6 147
3 SimDozioane 14 379
4 Targuri 2 578
5 intalniri 248 2990
6 Mese rotunde 50 537
7 Dezbateri 67 709
B Expozitii 7 55
9 Zile de lucru irl teren

TOTAL 455 6178
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Proiecte realizate de cAtre specialittii C.A.J. Galali
Elaborarea de proiecte accesare fonduri europene:

Nr. crt.
Numar proiecte

total

Valoare proiecte total

- euro -

Alte mAsuri

Numir
proiecte

Valoare
euro

1 7 44.520 7 44.520
, 1 67A.L25,5 1 67A.125,5

Total 662.645,5

Titlul proiectului de la alte m;suri
l ."Protecfia ti ameliorarea mediului, a resurselor naturale, a diversiteli genetice pecum ti
gestionarea peisajului gi a elementelor traditionale ale zonei de acvaculturS in amenajarea
piscicoli $ovarca judelul Galali "

2. "Reconversie viticole" pe o suprafafi de 44,63 ha in comuna Tulucesti, jud. Galati.

Avand in vedere cadrul legislativ aprobat, in anul 2010, Consiliul Judelului Galafi prin
Hotirarea nr.45B/30.06.2010, a aprobat protocoalele de predare-primire in vederea transferului
managementului asisteniei medicale al unor unitS[i sanitare publice de interes judefean, pentru:

> Spitalut Clinic Judelean de Urgenli ,,sf. Apostol Andrei" Galali;
> Spitalul de Pneumoftiziologie Galali ;

> Spitalul de Boli Infeclioase ,,Cuvioasa Parascheva" Galati;
> Spitalul de Boli Cronice lvetti.
Referindu-ne la contribuiia pe care a avut-o Consiliului Judetului Galaliin anul 2013, pentru

buna desfigurare a activitefilor unitllilor sanitare, o importanle deosebiti a avut'o aprobarea
aloc5rii unor fonduri, pentru realizarea urmetoarelor obiective de investilii, astfel:

Dintre uniHFle sanitare enumerate, facem precizarea ci prin H.G. nr.1168/2012, Spitalul
de Boli Cronice Ivetti s-a desfiinfat. Prin Dispozitia Pretedintelui nr.505/06.12.2 012

, in localia fostei uniti$i sanitare, s-a infiinlat seclia cronici Ive$ti in structura Structura Spitalului
Clinic Judelean de Urgenle ,,Sf. Apostol Andrei' Galafi.

Spitalul Clinic ludetean de t rsenti "Sf. Aoostol Andrei" Galati
- ,,Sistem de prevenire ti stingere a incendiilor[coloan5 uscat;)" in valoare
nnalizat;
- inlocuire ascensor prosecturd (Modernizare lifturil Spitalul Clinic Judelean de Urgenre Sf.

Apostol Andrei Galati" in valoare de 164.000,00 lei - finalizat;
- Modernizare UPU-SMURD in valoare de 307.000 lei - realizat;
- Dotare aparatur; medicale'in valoare de 930.000 lei - in continuare;
- Dotare utilaje sp5lStorie Si bloc alimentar in valoare de 199.000,00 lei - realizat;
- Dotare echipamente HG 245/2007 (hote, centrale, tratare aerJ in valoare de 99.000,00 lei,
finalizat;
- Modernizare centrali termice, pompe de recirculare ii hidranli exteriori in valoare de
487.000,00 lei, finalizat;
- Reabilitare ventilafie artificiald bloc alimentar 9i spilitorie in valoare de 295.000,00 lei -

finalizat;
- Sistem Informatic Integrat in vederea faciliterii accesului pacinenfilor la rezultatele - valoare
6.889,138,46 lei. din care 2.305.000 lei cofinantare CI Galati. Stadiu - procedura de licitatie
deschisi online este in degfagurare - deschidere oferte 15.01.2014;
- Reparalii capitale la Conduc[e purtitoare de fluide Spitalului Clinic Judelean de Urgenle,,Sf.
Apostol Andrei" Gala[i, valoare totala 9.777.722, executat200/0
- Reabilitare instalalie electrice spital - distribulie ti alimen[are cu energie electrice - valoare
716.000 - finalizat;

de 95.000-



- Dotare instala[ie de sterilizare tip ISM'autoclav [min.60 litriJ- ir valoare de 100.000,00 ]ei
invesdfii- finalizat;
- Extindere instalafie de utilizare gaze naturale la Spitalul de boli cronice Ivetti (seclie exterioare
Boli cronice) - in valoare de 16.000,00- investitii - finalizat.
- Reparatii capitale pentru seclia Oftalmologie in valoare de 298.000,00 lei;
- Proiectare RK etaj 7 tronson CDE - 20.000 lei;
- Proiectare RK etaj 5 tronson ABC - 17.000 lei;
- Reparafii capitale pentru reabilitare Radioterapie etaj I - 12.000 lei - finalizat;
- Repararii capitale pentru reabilitare seclia Neurochirurgie ti Chirurgie vasculara, etaj 5 tronson
ABC - 577.000 lei - finalizat.
- Dotare sursi CO-60 pentru Theratron ELITE - in valoare de 1.115.000,00 lei - realizat;
- Reparatii capitale etaj 9 tronson CDE;
- Reparafii capitale et. 1 tronson CDE;
- Reparalii capitale et. 7 tronson ABC;
- Reparalii capitale et. I tronson ABC;
- Reparalii capitale pentru reabilitare seclia 0rtopedie et. 5, tronson DEF;
- Proiectare reparalii capitale Bloc nagteri Si interneri - in valoare de 10.000,00 lei;
- Reparalii capitale eL 1si 7, tronson CDE;

- Proiectare consolidare clddire centrale termice in valoare de 7.000,00 lei;\7 
- Proiectare Reparalii capitale pentru reabilitare Laborator clinic in valoare de 8.000,00 lei;

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati
Modul de realizare a lucririlor de investilii s9 reparalii curente, finanfate de Consiliul Judetului
Cala[i, prin Protocolul de colaborare nr. 3OO2/05.04.2073.
A. Proiectare obiective de investitii in 2013

. Consolidare Si modernizare, extindere prin mansardare Corp "G" - finantat 58.000 lei,

|Ioi,ect7O08/2012 |

o etapa I - Consolidare $i modernizare Corp G , faze DTAC, DTOE, DE, PT, CS,

documentatie avize, deviz general pe etapa;
o etapa II - Exrindere prin mansardare Corp G, faze DTAC, DToE, DE, PT, CS,

documentalie avize, deviz general pe etapej
in total, din 57.505 lei contractati,57.505lei cu TVA - 100 o/o realizat.
Termenele de realizare au fost respectate 100 0/0.

Nu au existat neconformiHli.
B. Lucriri obiective de investilii finalizate in 2013v . "Retea de apa in incinti ti brangament din str. Stiintei, etapa ll, relea exterioarl de

incendiu" - finanfat 360.000 lei / 2013, contract lucrart nr. 73175 /27 .11.2012, in valoare
de 555.894,23 lei cu TVA, cu lucreri executate 9i plirite in total201.2 - 2013 - in valoare
de 554.627,63 lei cu TVA, din care 352.989,17 lei cu TVA - in 2013, realizar 100 %.
in total, din 360.OOO lei contractafr, realjzat la stadiul fizic 100 yo - obiective de investitii.

C, Lucrari de reparatii curente
aJ Reparalii curente canivouri canalizare exterioare $i interioare la clldire cazan ABA -

ftnangat 77.926,58lei, contract nr. Bt40/08.08.2013, in valoare de 77.926,58 lei cu TVA.
Realizat 100 %o conform P.V. de receplie la [erminarea lucrSrilot t\t.8476/22.08.2013.

bJ Igienizare Corp B, parter - secfia Medicali 2 - finanlat 49.830,47 lei, contract nr.
3748/09.04.2013, in valoare de 49.830,47 lei cu TVA. Realizar 100 yo, conform p.V. de
recepfie la terminarea lucrlrilor nr. 4711/08.05.2013.

c) Reparalie curent5 pentru inlocuire tub colector canalizare Corp D ti reparafii tuburi
colectoare canalizare Corp F si Corp A - finanlat 48.998,20 lei, contract nr.
7008/10.07.2073, in valoare de 48.998,20lei cu TVA. Realizat 100 yo, conform p.V. de
receptie la terminarea lucrerilor nr. 738 4/22.07.2013.
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d) Reparalie curentd platforma depozitare degeuri menajere - finantat 46.855,74 lei,,

contract nr. 9198 /10.09.201,3, in valoare d,e 46.A55,74 lei cu TVA. Realizat 100 %,
conform P.V. de recepfie la terminarea lucririlor nr. 10641/21.10.2013.

e) Lucreri construcfii gi montaj metalic pentru amplasare aparat Rx Philips Duo Diagnost in
Corpul C - finanlat 19.966,86 lei, contract N.2465 /07.03.2013, in valoare d,e 79.966,86
lei cu TVA. Realizat 100 %, conform P.V. de receplie la terminarea lucrerilor nr.
3774/26.03.2013.

0 Reparalie avarie jnstalalie de abur tehnologic ti apd caldi la corp clSdire Speletorie -
finanlat 30.846,80 lei, contract nr. t697 /1,3.02.20L3, in valoare de 30.846,79 lei cu TVA.
Realizat 100 0/o conform P.V. de receplie la ti punere in funcfiune n r. 2665/13,03,2013.

g) Reparatie avarie instalalie de abur tehnologic $i api rece Ia corp clidire Bucitirie -
finanlat 12.089,33 lei, contract nr. 2989 /27.03.2073, in valoare de 12.089,33 1ei cu TVA.
Realizat 100 0/o conform P.V. de receptie $i punere in funcfiune n.325A/29.03.2013.

h) Lucriri de igienizare, reparatii curente magazie - depozite materiale sanitare $i de
laborator - finantat 18.983,20 lei, conr.Iact 5079/77.05.2013, in valoare de 18.983,20 lei
cu TVA. Realizat 100 %o conform P.V. de receplie la terminarea lucrdrilor nr.
5652 / 03.06.2013 .

il Lucriri de modificare a saloanele nr. 5 si nr.6 - Corp A - parter, secria Medical; 3,
pentru persoane cu handicap - finanlat 33.788,82 lei, contract 7831/01.08.2013, in
valoare de 33.788,82 lei cu TVA. Realizat 100 yo conform P.V. de receplie la terminarea
lucIetilot nt. 847 7 / 22.08.20 1 3.

in total, din 339.286 lei contractali, realizat la sradiul fizic 1000/o din obiective reparatii
curente.

Termenele de realizare au fost respec[ate 100 % (maxim 31.12.2013J.
Nu au existat neconformitafi, reclamatii, respectiv contestalii la procedurile derulate.

Spitalul Clinic de boli Infectioase Galati

Referitor la activitatea de invesrifiiin anul 2013 s-a alocat un buget de 552 mii lei ti s-au
alocat 165 mii lei pentru COFINANTARE PROIECTE FEN IE-SANATATEJ. astfell

a) Reparalie capitald instalatie electricA subterani - Spitalul clinic de boli infecfioase "sf
Cuv. Parascheva" Galati - in valoare de 39,0 mii lei;

b) Repararie capitali Pavilion interneri - Spitalul clinic de boli infeclioase "S[ Cuv.
Parascheva" Galafi - in valoare de 198,0 mii leij

c) ReparaFe capitalE sistem propriu de colectare 9i tratare a apei uzate - 299 mii lei;
d) Doteri independente UPS - 16 mii ]ei.

Unitatea Medico Sociale Ginesti aflat; in subordinea Consiliului Judelului Galali din
anul 2003, odatd cu transformarea din spital de psihiatrie croniciin unitate de asistenre sociale
gi medicalS cu profil de psihiatrie, unitatea a avut gansa de a se bucura de o atenlie deosebitA din
partea conducerii CIG, alocarea de fonduri pentru finanFrea cheltuielilor de functionare, cat gi
pentru cele de dezvoltare, in vederea imbunetSlirii continue a condiliilor de cazare gi a
serivciilor acordate asistatilor acestei unitAIi.

in anul 2013, suma de 896.4 mii lei-cheltuieli de dezvoltare a fost utilizate in vederea
finalizirii obiectivului de investilii -STATIE DE EPURARE A ApELOR UZATE a cirei valoare esre
de 1550 miilei.
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coNcLUzll

Acest raport a urmirit si prezinte o sintez: a activitifii desfiiurate in anul 2013'

activitari care a; implicat asuma.ea rispunderii, coerenle a actului de decizie, deschidere far5 de

probleme autoritSliior administraliei publice locale $i ale ceti[enilor ca beneficiari ai actului

administraIiv.
Tolodat5 au fos[ eviden]iate in mod succin[ atat orient5rlle principale pe care s-a axat

activitatea Pregedintelui Consiliului Judelului Galali, cat $i modul de exercitare a principalelor

atribulii care ii sunt conferite acestuia prin Legea administraliei publice locale cu modificdrile 9i

completarile ulterioare.
Acest raport prezinti volumul mare

consilierii judeleni, conducerea operativi -
Galafi gi secretarul judetului Galali, de c;tre
sub auroritatea Consiliului judefului Galafi.

Prin efortul comun s-a demonstrat un management public ficient in utilizarea resurselor

ti adaptarea la principiile ti standardele unei administrafii publi e moderne, de nivel european.

Rezultatele activit:Iii noastre, de gestionF\e a problemel r iudelului, nu pot ficuantificate

decat de cei pe care ii reprezentim gi, de acee necesar ne concentrlm pe continuarea ti
finalizarea proiectelor demarate in anul 2013

de muncd $i activitatea laborioasi realizate de

pre$edintele, vicepretediniii Consiliului Judelului
aparatul de specialitate 9i institutiile publice aflate

otREcTtA ECONOMTE SI FINANTE

Dircctor,

inEgeou{re,
Dobrovici BacalNicola

COORDONATOR,
COMPARTIMENTUL BUGETE LOCALE, PROGNOZE $I

SINTEZE ECONOMICE

./z
Carmen Chirnoag6/91' (-/,

L-q/, .:

25.02 2014
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