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     RAPORT 
 
CU PRIVIRE LA MODUL DE INDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR PRESEDINTELUI 

CONSILIULUI JUDETULUI GALATI SI A HOTARARILOR CONSILIULUI 
JUDETULUI GALATI IN ANUL 2015 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean este o autoritate administrativă executivă 

distinctă, stabilită de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea 
în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor 
Guvernului României, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi alte acte normative. 

Trecând la atribuţiile proprii, prima prevăzută de lege, dar şi cea mai importantă, 
din care decurg şi celelalte este asigurarea respectării Constituţiei, punerea în aplicare a 
legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a altor 
acte normative. În acest sens, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca imediat de la 
publicarea actelor normative să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor reieşite din acestea prin stabilirea pentru compartimentele din 
aparatul de specialitate, serviciile publice specializate şi instituţiile subordonate, o 
obligaţiilor care le revin pentru ducerea la îndeplinire a acestora. 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007 cu 
modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 104 alin.3 lit. b) ca atribuţie a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean obligativitatea prezentării consiliului judeţean, anual 
sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 
hotărârilor consiliului judeţean. 

Aparatul de specialitate, serviciile publice specializate şi instituţiile suordonate, sub 
coordonarea Preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului, respectiv ale 
Consiliului Judeţean, în vederea emiterii sau adoptării acestora. Aceste proiecte, precum 
şi altele pregătite potrivit legii organice în domeniu, avizate şi mai ales motivate, au dus la 
procedura de pregătire a şedinţelor ordinare sau extraordinare. 

În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 104 alin.3 lit.a) din Legea nr. 
215/2001, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare s-a dispus luarea 
măsurilor necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor 
Consiliului Judeţean. S-a procedat la definitivarea materialelor, multiplicarea şi difuzarea 
mapelor de şedinţă consilierilor judeţeni în termen util. 

În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea nr. 
215/2001, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi fapt ce a permis formularea de 
întrebări şi interpelări, exprimării de opinii şi argumente ori amendamente în legătură cu 
proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, precum şi exercitării votului în cunoştinţă de 
cauză. 

Trebuie remarcată buna conlucrare cu comisiile de specialitate în pregătirea şi 
fundamentarea proiectelor de hotărâri, precum şi cooperarea constantă a comisiilor de 
specialitate şi a grupurilor de consilieri pentru promovarea şi susţinerea intereselor 
judeţului Galaţi. 

Preşedintele Consiliului Judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 
categorii principale de atribuţii: 

A. Atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes judeţean; 

B. Atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 
C. Atribuţii privind bugetul propriu al judeţului; 
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D. Atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi 
serviciile publice; 

E. Atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 
F. Alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 
Desfăşurarea activităţilor pe parcursul anului 2015 sunt raportate la contextul 

economic, politic, social şi administrativ specific anului 2015, care a impus adaptarea 
managementului public la condiţiile specifice, prin reanalizarea şi reajustarea obiectivelor 
strategice, evaluarea şi preîntâmpinarea situaţiilor de risc. 

În perioada  30 ianuarie – 22 decembrie 2015 Consiliul Judeţului Galaţi s-a întrunit 
în plenul său în  15 şedinţe dintre care:  12 şedinţe ordinare (respectiv : 29 ianuarie, 27 
februarie, 30 martie, 30 aprilie, 29 mai, 26 iunie, 30 iulie, 27 august, 24 septembrie, 29 
octombrie, 26 noiembrie şi 22 decembrie) si 3 şedinţe extraordinare (respectiv: 12 
februarie, 9 martie, şi 14 mai) . 

În această perioadă, Consiliul Judeţului Galaţi a adoptat 162 de hotărâri pentru 
rezolvarea problemelor judeţului în diferite domenii, dintre care specificăm:  
-probleme legate de buget-finanţe şi strategii:acoperirea definitivă a deficitului secţiunii 
de dezvoltare pe anul 2014; aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al 
Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2014; aprobarea bugetului local al judeţului Galaţi pe 
anul 2015; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de rentabilizare a 
activităţii economice şi întărirea disciplinei economico-financiare.; rectificarea bugetului 
local al judeţului Galaţi pe anul 2015;  taxe şi tarife pentru anul 2015; aprobarea unor 
contribuţii financiare ale CJG,alocarea de sume pentru continuarea/implementarea 
proiectelor „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”, „Casă deschisă 
pentru bătrânii străzii; repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi finanţarea cheltuielilor pentru drumuri judeţene 
şi comunale pe anul 2015 şi a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru proiecte de infrastructură şi pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală pe anul 2015 şi estimat pentru 2015-2017; stabilirea 
preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti pe anii 2015 şi 2016; stabilirea 
costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; plata contribuţiei de membru al CJG în Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sud-Est” pentru Situaţii de Urgenţă; alocarea sumei de 40.000 lei din 
fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi, la unitatile administrativ teritoriale 
Oancea si Cudalbi pentru remedierea unor defectiuni la sistemul de alimentare cu apa 
potabila;plata din bugetul local al judetului Galati, a cotizatiei de membru catre Asociatia 
pentru Dezvoltare Durabila”Prut-Dunare” Galati si Asociatia’SMURD’ Galati pentru anul 
2015;plata contributiei de membru al CJG in Asociatia de DezvoltareIntercomunitara”Sud-
Est’ pentru Situatii de Urgenta;  
-administratie Publică şi Instituţii Publice: constatarea încetării mandatului de consilier 
judeţean al domnului Neicu Dan-Cristian; validarea mandatului de consilier judeţean 
pentru domnul Ionel Petrea; reorganizarea comisiilor de specialitate şi comisiei de 
validare;; validarea unor membri ATOP; înlocuirea unor membri ai  Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Galaţi;aprobarea/ modificarea Regulamentelor de Organizare şi 
Funcţionare pentru Consiliul Judeţului Galaţi, Serviciul Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală, Biblioteca „V. A. 
Urechia”;modificarea organigramei şi/sau statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţului Galaţi, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Serviciul Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi;  aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Camera 
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Agricolă a Judeţului Galaţi,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi; aprobarea comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în 
cazul evaluării managerilor instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţului 
Galaţi pe anul 2014;aprobarea rezultatului final al evaluarii finale, pentru  perioada 2013-
2016, a managerilor Muzeului de Arta Vizuala, Muzeului de Istorie’Paul Paltanea’, şi a 
Bibliotecii ‚V.A.Urechia’; aprobarea raportului final de evaluare a managementului pe anul 
2015 pentru Biblioteca „V. A. Urechia”, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul de 
Istorie „Paul Păltănea”, Muzeul de Artă Vizuală; reorganizarea Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi; desemnarea reprezentanţilor Consiliul Judeţului 
Galaţi în Consiliile  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii constituite la nivelul Şcolii 
Gimnaziale Speciale’Constantin Pufan’ Galaţi şi Liceul Tehnologic ‚Simon Mehedinţi’ 
Galaţi; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Palatului Copiilor Galati; 
- programe de Dezvoltare Partenerială Locală, Judeţeană, Regională şi Europeană: 
 aprobarea Programului de dezvoltare a judeţului Galaţi 2016 – 2021; asumarea unor 
obligaț ii  ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în calitate de membru fondator al Asociaţiei 
„TEHNOPOL - Galaţi” şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 310/2003 
privind participarea Consiliului Judeţului Galaţi ca membru fondator la constituirea 
Asociaţiei „TEHNOPOL - Galaţi”; aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului 
Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 
2016; asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-
teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea 
acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi; aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a 
IV-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, 
prin dotarea cu echipamente IT”; aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul 
Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor 
medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, 
în Centrul Medico-social Pechea; aprobarea Protocolului de colaborare dintre Judeţul 
Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cadrul 
proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice” 2007-2013; aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin 
Consiliul Judeţului Galaţi şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi a 
Actului adiţional nr. 1 la acest protocol, în cadrul proiectelor finanţate prin Programul 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013; aprobarea 
protocolului de colaborarea dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi 
Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013; aprobarea protocolului de colaborare 
dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în cadrul proiectelor 
finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
2007-2013; aprobarea Protocolului de colaborare pentru înfiinţarea Clusterului IT&C 
Dunărea de Jos; aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Convenţia de asociere între Consiliul 
Judeţului Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi 
Fundaţia SERA România, în vederea construirii şi amenajării a două case de tip familial; 
încheierea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţului Galaţi, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Fundaţia „Inimă de Copil” Galaţi; 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 154/2014 prin 
constatarea necesităţii şi oportunităţii plăţii contribuţiei anuale aferente anului 2012 către 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est Brăila; aprobarea Convenţiei cadru de cooperare 
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descentralizată între unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul 
Regional Aquitaine 2015-2017;  
- patrimoniu: aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru 
trecerea suprafeţei de teren de 40 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi, în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi; aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al UAT comuna 
Valea Mărului pentru trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al UAT 
comuna Valea Mărului în domeniul public al UAT jud. Galaţi, în vederea finalizării 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”; completarea 
Hotărârilor Consiliului Judeţului Galaţi nr. 63/2014 şi nr. 160/2014  privind preluarea de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională 
de Investiţii „C.N.I.” S.A., a unor sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării 
obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea 
condiţiilor de circulaţie)”, respectiv „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială 
(reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”; aprobarea închirierii spaţiilor aflate în domeniul 
public al Judeţului Galaţi şi administrarea Şcolii speciale „Constantin Pufan” Galaţi şi a 
Liceului tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi şi încasarea unei cote-părţi de 50% din 
veniturile realizate din închirierea acestora; aprobarea solicitării adresate Guvernului 
României de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Sănătăţii-Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în domeniul public 
al judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi; darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi a unui teren în suprafaţă de 40 mp, aflat în domeniul public al judeţului 
Galaţi, în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţii “Modernizare serviciu UPU-
SMURD”; organizarea parcului auto al C.J. Galaţi şi stabilirea normativelor proprii pentru 
consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotare; 
-urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, licitaţii şi servicii de 
utilitate publică: elaborarea documentelor tehnice (Studii de fezabilitate, Proiecte 
tehnice, Detalii de execuţie şi/sau Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie) 
pentru o serie de obiective de investiţie  în domeniul sănătăţii (pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi: “Reabilitare instalaţie electrică din spital 
– Distribuţie şi alimentare cu energie electrică” , „Reparaţii capitale pentru reabilitare 
Laborator clinic”, „Reparaţii capitale etaj 7, tronson ABC”, „Amplasare angiograf”, 
„Reparaţii capitale cazan apă caldă nr. 3 – etapa I”, „Consolidare şi modernizare 
extindere prin mansardare Corp G – etapele I şi II” pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galaţi, „Extindere instalaţie de gaze naturale cu dotare centrală corp administrativ Secţia 
exterioară boli cronice Iveşti”), în domeniul protecţiei sociale („Instalaţie de utilizare gaze 
naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică aferentă acesteia 
la amplasamentele: Centrul de asistenţă a victimelor traficului de persoane adulte, Casa 
Ana, Casa Cireşarii, Casa Floare de colţ, Casa Miruna, Casa Monica, Casa Ştefan, Casa 
Tudor), în domeniul educaț ie-învăț ământ („Reabilitare sală de sport din incinta Liceului 
tehnologic <Simion Mehedinţi> Galaţi, judeţul Galaţi”), în domeniul protecţiei mediului 
(„Amenajare Grădina Zoologică - Pădurea Gârboavele”, „Sistem tehnic de securitate la 
Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”),  pentru reabilitarea drumurilor judeţene 
(reabilitare porţiuni din  DJ 251 G Valea Mărului-Vârlezi, împădurirea unui teren cu o 
suprafaţă de 20,1 ha, pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, „Realizare 
sistem de supraveghere video a traficului rutier de pe drumurile judeţene aparţinând 
judeţului Galaţi”) 
- licitaţii, achiziţii şi servicii de utilitate publică; aprobarea achiziţiei de servicii de 
consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică pentru Consiliului Judeţului Galaţi şi 
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Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; asocierea judeţului Galaţi, prin 
Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Brăhăşeşti, prin 
consiliul local respectiv, pentru acceptarea acesteia ca membru al Asociaţiei de 
Dezvoltarea Intercomunitară „Serviciul Regional Apă” Galaţi; aprobarea în forma 
actualizată a Statutului şi Actului Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECOSERV” Galaţi; 
-învăţământ, cultura: aprobarea reţelei şcolare pentru învăţământul special şi special 
integrat pentru anul şcolar 2015-2016; modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţului 
Galaţi nr. 176/2012 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi; 
aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul Local al oraşului Tg. 
Bujor pentru organizarea evenimentului „Zilele oraşului Tg. Bujor – Ed. a III-a”; 
-transporturi: eliberarea de licenţe de traseu pentru servicii de transport rutier public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru traseele: Galaţi - Vânători, 
Galaţi - Şiviţa,  Galaţi - Folteşti, Galaţi - Oancea, Tecuci - Nărteşti Deal (comuna Gohor), 
Galaţi – Scînteieşti - Fîntînele, Galaţi – Smîrdan - Cişmele, Tecuci - Drăgăneşti (Barieră – 
Malu Alb), Tecuci - Iveşti, Tecuci – Lieşti,  Fîrţăneşti – Galaţi (Bădălan), Mătăcani - 
Vînători, Tg. Bujor – Vânători, Pechea - Independenţa, Şerbăneşti - Tecuci; modificarea 
Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate cu 
valabilitate în perioada 01.01.2014-30.06.2019; aprobarea Regulamentului  privind 
controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de greutate/ gabarit, constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare, în 
judeţul Galaţi. Implicându-se activ în identificarea de soluţii pentru rezolvarea problemelor 
specifice ale administraţiei publice judeţene, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi a 
iniţiat, pe parcursul anului 2015, un număr de 110 proiecte de hotărâre, dintr-un total de 
162 hotărâri adoptate şi a avut 945 intervenţii în şedinţele în plen ale Consiliului Judeţului 
Galaţi.  

În acelaşi timp, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi  a dispus  emiterea  în 
perioada  5 ianuarie –  29 decembrie 2015 a unui număr de 862  Dispoziţii (de la nr. 1 la 
nr. 862), vizând o multitudine de probleme, cum ar fi: schimbarea numelui şi prenumelui 
unor persoane; eliberarea de paşapoarte individuale unor minori şi exprimarea acordului 
ca minorul sa poată părăsi ţara; împuternicirea unor persoane pentru parcurgerea 
procedurilor necesare eliberării de duplicate după certificatele de naştere ale  unor minori; 
probleme de personal (aprobarea regulamentului intern al aparatului de specialitate, 
numirea unor persoane în diferite funcţii, reîncadrări, promovări de personal, detaşări, 
prelungiri de detaşări în funcţii de conducere, avansări în treaptă superioară, modificări 
tranşe de vechime la diferiţi angajaţi, încetări de activitate, eliberări din funcţii, 
suspendarea şi încetarea suspendării raporturilor de muncă,  aprobarea unor comisii de 
concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobarea planului de perfecţionare şi formare 
profesională a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi; imputarea unor sume funcț ionarilor din aparatul propriu; soluţionarea 
unor contestaţii ale salariaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi; 
stabilirea unor drepturi pentru managerii interimari la spitalele din reţeaua Consiliului 
Judeţului Galaţi; aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru unele spitale din 
reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi; etc.); constituirea de comisii pluridisciplinare pe 
diverse teme; delegarea, desemnarea sau împuternicirea d-lor  Hamza Cornel ș i 
Vicleanu Marian, vicepreşedinț i ai Consiliului Judeţului Galaţi pentru a îndeplini anumite 
atribuţii la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi; numirea sau împuternicirea d-lui Fotea 
Costel, Administrator public de a îndeplini anumite atribuţii la nivelul Consiliului Judeţului 
Galaţi;  numirea membrilor în comisiile de licitaţie; numirea echipelor de implementare a 
unor proiecte ; constituirea comisiilor de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii; 
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deplasarea în străinătate a unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi; modificarea 
unor dispoziţii; numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în comisiile de 
evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice de produse; desemnarea reprezentanț ilor 
Consiliului Județ ului Galaț i în consiliile de administraț ie ale ș colilor speciale; 
convocarea Consiliului Judeţului Galaţi în şedinţe ordinare şi extraordinare, după caz; 
desemnarea unor funcţionari publici în diverse comisii; modificarea  şi completarea 
normelor metodologice proprii referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu, precum şi numirea persoanelor împuternicite cu exercitarea acestuia; etc. 

 
Activitatea Comisiilor de Specialitate şi a comisiei de validare 
 
Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi a acordat o deosebită atenţie activităţii 

comisiilor de specialitate - structuri organizatorice în care activează consilierii judeţeni în 
intervalul dintre două şedinţe în plen ale consiliului judeţean 

În anul 2015 cele şase comisii de specialitate s-au întrunit în total în 158 de 
şedinţe, astfel: comisia nr. 1 – 33 de şedinţe;  comisia nr. 2 – 25 de şedinţe; comisia nr. 3 
– 24 de şedinţe; comisia  nr. 4 – 28 de şedinţe; comisia nr. 5 – 24 de şedinţe, comisia nr. 
6 – 24 de şedinţe. Comisia de validare a fost convocată pentru o şedinţă. 

Desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate şi a comisiei de validare s-a 
realizat cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţului Galaţi.   

În acest context, este de remarcat buna colaborare dintre comisiile de specialitate 
şi de validare cu compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
pentru elaborarea documentelor ce au făcut obiectul analizelor şi dezbaterilor, precum şi 
cooperarea comisiilor de specialitate cu grupurile de consilieri judeţeni pentru promovarea 
şi susţinerea intereselor judeţului Galaţi. 

În perioada raportată, comisiile de specialitate au contribuit la funcţionarea 
eficientă şi de calitate a Consiliului Judeţului Galaţi, avizând proiecte de hotărâre şi 
soluţionând probleme în principalele lor domenii de activitate.  

Au fost prezentate comisiilor de specialitate, spre discutare şi analiză, 177 
proiecte de hotărâre ale Consiliului Judeţului Galaţi, pentru care au fost emise 439 de 
rapoarte de avizare. Dintre acestea, 116 au aparţinut Comisiei de specialitate nr. 1, 42 au 
fost date de Comisia de specialitate nr. 2, 54 au fost date de  Comisia de specialitate nr. 
3, 73 au fost date de Comisia de specialitate nr. 4, 107 au fost date de Comisia de 
specialitate nr. 5 şi 47 au fost date de Comisia de specialitate nr. 6.  

Comisia de validare a iniţiat 1 proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de 
consilier judeţean. 

 
Activitatea Compartimentului tehnică administrativă şi Monitor Oficial 
 
Potrivit actului administrativ ce reglementează organigrama şi a statul de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi nr.339/2013, Compartimentul de 
tehnică administrativă şi Monitor Oficial este organizat distinct şi se află în  coordonarea 
secretarului judeţului Galaţi. 

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 366 din 30 
august 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare, la 
art. 33 sunt redate atribuţiile Compartimentului de tehnică administrativă şi Monitor Oficial, 
astfel : 
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1). În ceea ce priveşte realizarea lucrărilor legate de editarea Monitorului Oficial al 
judeţului Galaţi – în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
534/2003, şi ale Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 71 din 21 mai 2014 privind 
procedura de publicare a actelor administrative în Monitorul Oficial al Judeţului Galaţi prin 
care a fost aprobată procedura de publicare a actelor administrative în Monitorul Oficial al 
Judeţului Galaţi – în cursul anului 2015 s-au întocmit 12 numere ale acestuia, pentru 
fiecare lună calendaristică în parte. Acestea conţin 147 de acte administrative şi 
totalizează un număr de 1.431 de pagini. De asemenea, s-a asigurat difuzarea acestora 
pe pagina web a Consiliului Judeţului Galaţi. 
2). Referitor la elaborarea unor proiecte de acte normative şi propuneri legislative, în 
exercitarea dreptului la iniţiativă legislativă al Consiliului Judeţului Galaţi, prin grija 
Compartimentului de tehnică administrativă şi Monitor Oficial a fost întocmit, în intervalul 
de referinţă, proiectul de hotărâre a Guvernului României privind „aprobarea transferului 
managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor de la Consiliul 
Local al oraşului Tîrgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi”. 
3). Executarea lucrărilor specifice necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor 
Consiliului Judeţului Galaţi – a vizat, în intervalul de timp avut în vedere – transpunerea în 
şi pe suport electronic a materialelor de şedinţă care se înmânează consilierilor judeţeni, 
precum şi întocmirea materialelor necesare exercitării votului secret pentru un număr de 
21 de proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţului Galaţi. 
4). Identificarea atribuţiilor ce revin Consiliului Judeţului Galaţi, cuprinse în acte normative 
nou apărute, a presupus studierea actelor normative publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi întocmirea a 374 de referate în acest sens, adresate direcţiilor şi 
compartimentelor organizate distinct din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi. 
5). Elaborarea de propuneri şi/sau observaţii cu privire la proiectele de acte normative 
supuse consultării de structura asociativă de resort – Uniunea Naţională a Consiliilor 
Judeţene din România: în perioada de referinţă aceasta a transmis Consiliului Judeţului 
Galaţi un număr de 623 de proiecte (de legi, de hotărâri ale Guvernului României, de 
ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului României, de ordine ale miniştrilor 
etc.), deci au fost elaborate tot atâtea răspunsuri. 
 

I -  DOMENIUL PRIVIND  RELAŢIILE  PUBLICE 
  

Relaţiile publice au contribuit la stabilirea şi menţinerea comunicării şi, pe această 
cale la acceptarea reciprocă şi cooperarea între Consiliul Judeţului Galaţi şi public. 
Scopul real al relaţiilor publice este de a sprijini informarea publicului, constituind astfel 
baza unei opţiuni/alegeri în cunoştinţă de cauză. Relaţiile publice evaluează atitudinile 
publicului şi apropie comunicaţional politicile şi procedurile organizaţiei de interesele 
publicului, printr-un program de acţiune comunicativă care urmăreşte să câştige 
înţelegerea, acceptarea şi încrederea publicului.  

Relaţia cu publicul a răspuns nevoii de informare şi de consiliere a cetăţenilor. 
Administraţia publică locală s-a transformat dintr-un instrument de aplicare a legii într-o 
formă de organizare capabilă să participe la viaţa cotidiană a cetăţenilor şi să rezolve 
problemele comunităţii. În această complexă activitate, modalitatea de lucru cu publicul s-
a axat pe o orientare modernă, bazată pe o relaţie de respect reciproc între administraţie 
şi cetăţean.  

Relaţia cu mass-media s-a concretizat în transmiterea de comunicate şi informaţii 
de presă. Comunicarea vizuală s-a realizat şi prin comunicate de presă video, filme, 
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fotografii şi imagini video. Prin interviurile acordate jurnaliştilor şi prin apariţii personale la 
TV, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi a urmărit promovarea activităţii instituţiei, a 
imaginii judeţului Galaţi precum şi tratarea unor teme de larg interes pentru public. În 
urma relaţiei cu mass-media s-a adus în faţa cetăţenilor un bogat flux de evenimente, 
multe informaţii utile şi de mare impact, care au contribuit la informarea populaţiei din 
întreg judeţul.  

Un important canal de comunicare publică l-a constituit şi îl constituie site-ul 
Consiliului Judeţului Galaţi, www.cjgalati.ro, care reprezintă spaţiul virtual on-line unde 
este promovată instituţia şi colectivitatea teritorială, sunt puse la dispoziţia cetăţenilor 
multe informaţii de interes local, sunt prezentate şi promovate activităţile desfăşurate în 
scopul dezvoltării colectivităţii locale. Informaţiile afişate pe site sunt informaţii cu caracter 
practic, utile cetăţenilor, într-un volum considerabil.  

Activitatea Consiliului Judeţului Galaţi de informare a persoanelor fizice şi juridice  s-a 
desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Dreptul cetăţenilor 
de a accesa informaţiile de interes public  s-a realizat cu respectarea principiilor 
transparenţei şi autonomiei. Activitatea de informare şi relaţii publice în cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi a fost organizată în următoarele componente: 

 informarea publică din oficiu, care s-a realizat prin consultarea documentelor pe site-ul 
www.cjgalaţi.ro şi afişarea informaţiilor la Punctul de informare – documentare, care este 
organizat şi funcţionează în sediul din strada Eroilor nr. 7B; 

 componenta de informare publică directă a persoanelor s-a derulat prin Compartimentul 
relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, asigurându-se rezolvarea solicitărilor 
adresate verbal şi în scris, conform prevederilor legale; 

 componenta de informare a presei s-a realizat prin furnizarea informaţiilor de interes 
public către mijloacele de informare în masă. 
În anul 2015 au fost soluţionate 90 de cereri de acces la informaţiile de interes public. 
Dintre acestea, un număr de 82 de cereri au fost rezolvate favorabil iar un număr de 6 
cereri au fost redirecţionate spre o altă instituţie care avea competenţa legală în 
soluţionare. Domeniile de interes vizate de solicitările de cereri de acces la informaţiile de 
interes public au fost cele privind utilizarea banilor publici, modul de îndeplinire a 
atribuţiilor instituţiei, reglementările legale şi actele normative emise, activitatea liderilor 
instituţiei, precum şi informaţii privind modul de aplicare a legii privind  liberul acces la 
informaţiile de interes public 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor a rămas o activitate de bază a Consiliului 
Judeţului Galaţi. Dreptul de petiţionare face parte din categoria drepturilor care privesc 
direct relaţia cetăţenilor de pretutindeni cu autorităţile publice.  

Reglementarea acestui drept cetăţenesc de tradiţie în sistemul juridic românesc 
este făcută deopotrivă de art. 51 din Constituţia României cât şi de Ordonanţa Guvernului 
României nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002. 

Orice cetăţean sau orice organizaţie legal constituită a putut să adreseze 
Consiliului Judeţului Galaţi petiţii (adică reclamaţii, cereri, sesizări sau propuneri), 
formulate în scris sau prin poşta electronică. Corelativ acestui drept apare obligaţia 
autorităţii publice judeţene de a examina şi răspunde la petiţii în termenele şi condiţiile 
stabilite prin lege. Petiţiile greşit îndreptate au fost trimise, în termen de cel mult 5 zile de 
la înregistrare, autorităţilor sau instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea 
problemelor sesizate 

. În anul 2015, Consiliul Judeţului Galaţi a primit  182 de petiţii. Din totalul 
petiţiilor, 145 au fost adresate direct instituţiei noastre iar 37 au fost primite în urma 
redirecţionării lor de la alte instituţii şi autorităţi (Instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi, 

http://www.cjgalati.ro/
http://www.cjgalaţi.ro/
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Administraţia Prezidenţială, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi, Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Culturii ş.a.) 
Din numărul total de 182 de petiţii înregistrate în anul 2015, competenţa de soluţionare a 
revenit: Consiliului Judeţului Galaţi, pentru un număr de 81 de petiţii, respectiv 44,5% 
(faţă de 25,35% în anul 2014); altor autorităţi sau instituţii publice care au competenţă 
de soluţionare pentru problema sesizată, pentru un număr de 96 de petiţii, respectiv  
52,7% (faţă de 70,9% în anul 2014); petiţii clasate ca urmare a faptului că expeditorul nu 
şi-a declinat identitatea sau datele de contact, în număr de 5, respectiv 2,74% (faţă de 
3,75% în anul 2014).  

 Având în vedere faptul că petiţiile primite, în marea lor majoritate nu au fost 
de competenţa Consiliului Judeţului Galaţi, dar au fost adresate instituţiei noastre, ele dau 
dovada unei declaraţii de încredere în autoritatea publică ce funcţionează la nivelul 
judeţului. 
Asigurarea transparenţei decizionale în cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a avut în vedere 
dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare. Politica administraţiei publice locale judeţene este 
orientată spre consolidarea raporturilor de cooperare cu organizaţiile neguvernamentale, 
pentru întărirea democraţiei participative. Democraţia participativă presupune dezvoltarea 
mecanismelor de participare la decizia publică, permiţând cetăţenilor să-şi exprime 
opiniile şi aşteptările de la reprezentanţii aleşi. 

Consiliul Judeţului Galaţi încurajează participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal 
constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor 
administrative. 

 În aplicarea procesului de consultare publică, în anul 2015 au fost supuse 
procedurii de elaborare de acte normative, un număr de 10 proiecte, anterior 
supunerii spre aprobare de către autoritatea decizională a administraţiei locale judeţene. 
Toate proiectele au fost adoptate şi au devenit acte administrative cu caracter normativ. 
Au fost primite un număr de 20 de recomandări de la cetăţeni şi de la organizaţiile legal 
constituite, din care un număr de 13 recomandări au fost preluate.  Participarea 
cetăţenilor la luarea deciziei a cunoscut o creştere semnificativă faţă de anul 2014. În 
Consiliul Judeţului Galaţi participarea cetăţenilor la luarea deciziei este tratată nu ca o 
formalitate ci ca un act de interacţiune între factorii de decizie publică şi cetăţeni. 
Principiile generale fundamentale pe care le aplicăm în consultările publice sunt: 
participarea, deschiderea, responsabilitatea, eficacitatea şi coerenţa. 

Ca instrument şi canale de comunicare pentru procesul de transparenţă 
decizională şi pentru consultările publice deschise a fost utilizat site-ul instituţiei, unde la 
secţiunea ”Consiliul Judeţului – Transparenţa decizională” au fost anunţate consultările 
publice şi lucrările şedinţelor publice 

 
Cooperarea cu societatea civilă 
 
În anul 2015, au continuat sau au fost încheiate o serie de protocoale, parteneriate, 

înţelegeri de cooperare inclusiv cofinanţarea unor proiecte de interes judeţean cu 
organizaţiile neguvernamentale. Acestea se regăsesc în următoarele hotărâri ale 
Consiliului Judeţului Galaţi: 
 Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 22/2015 privind alocarea unor sume necesare 
continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor 
socio-medicale din cadrul Adăpostului temporar pentru bătrânii străzii.  Alocarea 
financiară a Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul 2015 a fost de 124.449 lei, din fondul 
de cofinanţare, pentru continuarea proiectului şi pentru susţinerea serviciilor socio-
medicale din cadrul Adăpostului administrat de Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi; 
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 Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 23/2015 privind alocarea sumei de 115.000 lei, 
din fondul de cofinanţare al Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul 2015, în vederea 
continuării proiectului „Centrul social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”, pentru  
servicii de găzduire, consultanţă juridică şi psihologică şi servicii sociale asigurate de 
Fundaţia pentru Sprijinul Familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc social din judeţul 
Galaţi ,,FAMILIA". Hotărârile Consiliului Judeţului Galaţi pot fi vizionate pe site-ul instituţiei 
la adresa: www.cjgalati.ro, meniul „Consiliul Judeţului – Arhivă hotărâri”. 
Toate aceste preocupări au ca scop întreţinerea relaţiei între administraţia publică şi 
sectorul asociativ, schimbul şi împărtăşirea de informaţii de utilitate publică spre 
menţinerea liantului social şi promovarea schimbului de valori.  
 

Relaţia cu minorităţile naţionale 
 
Consiliul Judeţului Galaţi recunoaşte caracterul pluralist şi democratic al societăţii 

şi respectă identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă a fiecărei persoane 
aparţinând unei minorităţi naţionale. Instituţia creează condiţii corespunzătoare care să 
permită persoanelor aparţinând unei minorităţi naţionale să-şi exprime, să păstreze şi să 
dezvolte această identitate.  

În relaţia cu minorităţile naţionale, Consiliul Judeţului Galaţi organizează şi 
desfăşoară  întâlniri lunare în scopul de a facilita dialogul şi interacţiunea participanţilor 
pentru o mai bună cunoaştere a specificităţii şi valorilor minorităţilor naţionale. 

La acţiunile organizate au fost abordate teme de dezbatere sau au avut loc 
manifestări prin care am promovat atitudini legate de toleranţă, diversitate, egalitate de 
şanse, dialog intercultural, racordare la realităţile Europei extinse. Printre cele mai 
importante manifestări organizate în anul 2015, enumerăm: „Educaţie interculturală şi 
antidiscriminare”, „21 februarie – Ziua Internaţională a limbii materne, „Minorităţi 
naţionale şi comunităţi interetnice”, „18 decembrie 2015 – Ziua Minorităţilor 
Naţionale – Dezvoltare comunitară prin dialog interetnic”,  
 
II.- DOMENIUL:  AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ GALAŢI (ATOP) 
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) este un organism cu rol consultativ, care 
se organizează şi funcţionează la nivelul judeţului, a cărui activitate se desfăşoară în 
interesul comunităţii, având ca scop sporirea eficienţei serviciului poliţienesc la nivelul 
judeţului, în vederea asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Romane, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 787/2002.  
Pe parcursul anului 2015 membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi au 
desfăşurat următoarele activităţi: 
- s-au întrunit lunar în şedinţe de plen şi comisii de lucru, unde au fost invitaţi 
reprezentanţi ai autorităţilor locale cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice.  
- au fost iniţiate un număr de 3 proiecte de hotărâre  privind validarea membrilor 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 
- s-au organizat întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii 
publice, ai societăţii civile, în vederea cunoaşterii stării de ordine publică din localităţile 
judeţului Galaţi. În cadrul acestor întâlniri s-a urmărit colaborarea dintre posturile de poliţie 
rurale, poliţie locală, jandarmerie, poliţie de frontieră în relaţia cu primăriile, consiliile 
locale, şcolile din teritoriu;  

http://www.cjgalati.ro/


11 

 

- au contribuit la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi 
indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc de pe raza judeţului 
Galaţi; 
- în urma sesizărilor adresate de către cetăţenii judeţului Galaţi, referitoare la 
încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, s-au făcut recomandări 
organelor de poliţie;  
- au participat la activităţile organizate de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Galaţi şi Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi cu ocazia  Zilei Poliţiei Române;  
- au participat la şedinţele Comisiei pentru asigurarea siguranţei şi ordinii publice în 
zonele unităţilor de învăţământ  preuniversitar din judeţul Galaţi şi la întâlnirile de lucru cu 
tema „Prevenirea şi combaterea traficului de persoane la nivelul judeţului Galaţi”; 
- urmărind în permanenţă interesul comunităţii, membrii Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi au luat la cunoştinţă, prin rapoartele şi informările periodice 
transmise de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi, despre principalele activităţi, 
rezultatele obţinute şi lipsurile din dotare cu care se confruntă;  
- au participat la exerciţiul de cooperare „ISARD”, organizat de către UVSAR Galaţi  
(Urban Volunteer Search And Rescue), în incinta complexului Alexandru Ioan Cuza al 
Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi. Exerciţiul care a avut ca scenariu producerea unui 
seism în zona Vrancea de 7,2 grade pe scara Richter. 
  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi în parteneriat cu diverse instituţii 
responsabile în scopul creşterii siguranţei cetăţenilor din judeţul Galaţi, a desfăşurat 
următoarele campanii de informare în domeniile circulaţiei rutiere şi prevenţiei traficului de 
persoane, infracţionalităţii juvenile şi educative: ”Mă vinde mâine”, „Motocicliştii există în 
trafic”, „Nu trece dincolo!”, „Săptămâna prevenirii criminalităţii”, „Recomandări din tolba 
Moşului”.    
  

III - DOMENIUL ECONOMIC 
 
În anul 2015, în  calitatea sa de ordonator principal de credite, Preşedintele Consiliului 

Judeţului Galaţi a urmărit îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor  pe linie financiar-
contabilă prevăzute de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea nr. 82/1992 a contabilităţii. Astfel  s-a 
avut în vedere elaborarea şi fundamentarea proiectului de  buget propriu, urmărirea 
modului de realizare a veniturilor, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în 
limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat, organizarea 
şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra 
patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare. 

În conformitate cu prevederile art. 33 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin 
legea bugetului de stat, şi din cota de 18,5% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27% 
se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale 
ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: 
    a) 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului direcţiei 
generale a finanţelor publice judeţene, în funcţie de următoarele criterii: populaţie, 
suprafaţa din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi capacitatea financiară a unităţii 
administrativ-teritoriale; 
    b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.  
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Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, instituţiei prefectului şi consiliilor locale din judeţ. 

Compartimentul bugete locale, prognoze şi sinteze economice, a fundamentat  şi 
repartizat unităţilor administrativ- teritoriale sumele prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi înlăturarea efectelor produse de inundaţii  astfel: 
-sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale             11 345  mii lei; 
-cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  32 540 mii lei; 
-fondul de rezervă bugetară                         1.800 mii lei;  
- sume retinute ca urmare a gradului de necolectare                                        2 099 mii lei;  
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea drumuri judetene şi comunale     8.000 mii lei    

 
Prin hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 147/26 noiembrie 2015 s-a aprobat 

ultima rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi, bugetul final fiind în sumă 
de 228 408 mii lei, realizându-se o creştere a veniturilor şi cheltuielilor de 106,16 % faţă 
de bugetul iniţial.  

În anul 2015, prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.11/12.02.2015 s-a 
aprobat bugetul local al Consiliului Judeţului . 

Compartimentul buget-contabilitate a pregătit lansarea bugetului prin 
fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe fiecare capitol al clasificaţiei 
bugetare. Împreună cu conducerea direcţiei au avut loc discuţiile cu ordonatorii terţiari de 
credite în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
asigurând în primul rând cheltuielile de funcţionare ale acestora şi apoi dimensionarea 
bugetului de dezvoltare. 

S-au fundamentat, analizat şi aprobat  bugetele  instituţiilor de sub autoritatea 
consiliului, urmărind respectarea echilibrului venituri-cheltuieli, necesitatea, oportunitatea 
şi prevederile legale a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare, 
mobilizarea resurselor existente precum şi  creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor. 
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, bugetului judeţului Galaţi i-au fost 
repartizate următoarele sume: 
                                                                                                               - mii lei -  

I. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate 

54.310 

II. Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale 0 

III. Sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale   4.744 

IV. Finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap 45.457 

 
Veniturile bugetului local sunt constituite şi din alte surse decât cele de la bugetul de stat, 
astfel:            - mii lei -  
- venituri proprii             1.752,00 
- cote defalcate din impozitul pe venit ( 11,25 %)      46.396,00 
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
   echilibrarea bugetelor locale ( 18,5 %)      32.540,00 
După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-a urmărit execuţia bugetului, s-a 
verificat şi analizat legalitatea, necesitatea şi propunerea de modificare a bugetului 
propriu şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului. 

Pe parcursul anului bugetar, în funcţie de încasarea veniturilor şi de rectificările 
bugetului de stat şi bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi şi al instituţiilor de sub 
autoritate au fost rectificate, asigurându-se  buna funcţionare a acestora. 
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În exercitarea atribuţiilor cu care este investit Preşedintele Consiliului Judeţean, în 
anul 2015 au fost emise dispoziţii cu caracter individual, duse la îndeplinire de 
compartimentul buget contabilitate, privind: 

- drepturile salariale ale personalului Consiliului Judeţean; 
- încetare raporturilor de munca, raporturilor de serviciu; 
- promovãri/delegãri temporare în vederea exercitãrii unor funcţii de conducere din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean sau instituţiile subordonate; 
- numirea unor comisii de implementare a unor proiecte, de inventariere şi 

reevaluare a patrimoniului; 
- deplasãrile delegaţiilor consiliului judeţean în strãinãtate. 
O preocupare importantã în aceastã perioadã a constituit-o sporirea capacitãţii de 

atragere de fonduri comunitare pentru derularea unor proiecte de interes comunitar 
pentru dezvoltarea economicã şi socialã a judeţului Galaţi. Au fost asigurate condiţiile 
necesare pentru folosirea transparentã şi eficientã a fondurilor nerambursabile provenite 
de la Uniunea Europeană, dar şi pentru asigurarea cofinanţãrii din bugetul local pentru 
proiectele în derulare. Compartimentul buget contabilitate asigură evidenţa financiar 
contabilã a tuturor proiectelor în care Consiliul Judeţului Galaţi este beneficiar. 

Consiliul Judeţului Galaţi administrează şi activitatea de distribuţie a produselor 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 
ore. În acest sens instituţia poate accesa fondurile comunitare pentru furnizarea laptelui şi 
a anumitor produse lactate în instituţiile şcolare. 

În ceea ce priveşte atribuţiile Compartimentului bugete locale, prognoze şi sinteze 
economice referitoare la Programul “Cornul şi Laptele”, pe parcursul anului şcolar au fost 
realizate punctaje lunare cu furnizorii de produse lactate şi de panificaţie  pentru validarea 
cantităţilor facturate, punctaje care se finalizau şi cu o informare către conducerea 
instituţie. 

La sfârşitul fiecărui semestru au fost depuse la sediul APIA Galaţi  2 cereri de 
finanţare însoţite de documentele solicitate prin legislaţia naţională şi comunitară în 
vigoare în vederea obţinerii ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile 
şcolare. 

 Inspectorii APIA au efectuat controale de inspecţie la sediul Consiliului Judeţului 
Galaţi, precum şi la un eşantion aleatoriu de 40 de instituţii şcolare în vederea confirmării 
dreptului la ajutorul solicitat. Valoarea ajutorului comunitar  obţinut în urma verificărilor 
efectuate  a fost de 335 530.69 euro, sumă care s-a constituit venit la bugetul de stat.  

În acelaşi timp, la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi s-a derulat şi “Programul de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli – Distribuţia de mere” - program comunitar 
menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri 
alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli 
cardiovasculare şi obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi 
fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi legume în stare 
proaspătă. În perioada de distribuţie a fructelor proaspete în instituţiile şcolare au fost 
realizate, de asemenea, punctaje lunare cu furnizorul de mere pentru validarea cantităţilor 
de mere facturate, punctaje care se finalizau şi cu o informare către conducerea instituţiei.  

La sfârşitul fiecărui semestru au fost depuse la sediul APIA Galaţicereri de 
finanţare însoţite de documentele solicitate prin legislaţia naţională şi comunitară în 
vigoare în vederea obţinerii ajutorului comunitar pentru “Programul de încurajare a 
Consumului de Fructe în Şcoli – Distribuţia de mere” împreună cu toate documentele 
solicitate prin legislaţia în vigoare. 
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 În urma controlului inspectorilor APIA la sediul instituţiei şi la un eşantion de 20 
şcoli, ajutorul financiar aprobat a fost în valoare de 1.390.001.14 lei, sumă care s-a 
constituit venit la bugetul de stat. 

 În acelaşi timp, la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi s-a derulat şi Programul 
„Măsuri Adiacente”-program comunitar menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli. 
Acest progam s-a desfăşurat în semestrul II al anului şcolar 2014-2015 şi au participat 14 
şcoli .În urma controlului inspectorilor de la APIA s+a constatat că au fost respectare 
condiţiile de desăşurare a programului şi s-a aprobat  ajutorul financiar  în valoare de  
120 150 ron. 

În bugetul  CJG pe anul 2015 au fost prevăzute în categoria veniturilor proprii şi  
veniturile obţinute  din concesiuni şi închirieri  în baza contractelor încheiate de Consiliul 
Judeţului cu terţi, persoane fizice şi juridice, contribuţia lunară a părinţilor pentru 
întreţinerea copiilor în unităţilor de protecţie socială, impozit pe mijloace transport mai 
mari de 12 tone, persoane fizice şi persoane juridice. 

Analizând situaţia pe categorii de venituri, aceasta se prezintă astfel: 
A) VENITURI DIN CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI cu următoarea componenţă: 

CHIRII SPATII ALTA DESTINATIE din care : 
Spitalul de Pneumoftiziologie,Spitalul de Boli Infecţioase, Spitalul Judeţean de 
Urgenţa, Şcoala Speciala C-tin Pufan,Liceul S.Mehedinti, Muzeul de Istorie, 
Muzeul de Stiintele Naturii 
TAXA CONCESIUNE Garboavele din care : 
 Dunărea SA,Steaua Dunării SA, Pibunni SRL, Ady Toma SRL 
CHIRIE TEREN DRUMURI JUDETENE – 30 contracte 
CHIRIE LOCUINTA – 42 contracte 
REDEVENTE CABINETE MEDICALE – 30 contracte 
PREVEDERI DEFINITIVE =     400.000,00 lei 
ÎNCASARI REALIZATE    =     409.334,59 lei  
PROCENT REALIZAT      =             102,34 % 

Sumele încasate peste prevederi, reprezintă taxa achitată anticipat . 
B) CONTRIBUŢIE LUNARĂ A PĂRINŢILOR PENTRU ÎNTREŢINEREA COPIILOR 

ÎN UNITĂŢILE DE PROTECŢIE SOCIALĂ 
PREVEDERI DEFINITIVE =  1.000,00 lei 
ÎNCASARI REALIZATE     =  120 lei   
PROCENT REALIZAT     =             12% 

În evidenţa contabilă a unităţii sunt înregistrate 226 sentinţe civile emise de 
Tribunalul Galaţi, având ca obiect contribuţii pentru  întreţinerea minorilor dati in 
plasament.Incasarea in procent foarte mic se datoreaza situatiei materiale precare a 
parintilor debitori. 

C) IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT MAI MARI DE 12 TONE 
            PREVEDERI DEFINITIVE =    1.000.000,00 lei 
            ÎNCASARI REALIZATE     =   1.025.183,60 lei 
            PROCENT REALIZAT       =               102,52% 

|ncasările  au fost realizate în procent de 100% întrucât autorităţile locale  au 
realizat veniturile estimate la impozitul pe mijloace transport şi au  virat cota de 40% la 
Consiliul Judeţului.   

În calitate de ordonator principal de credite, Preşedintele Consiliului Judeţului 
Galaţi a urmărit şi susţinut realizarea lucrărilor de investiţii. Astfel, în anul 2015 totalul 
investitiilor realizate la nivelul Consiliului Judetean Galati a fost de 39.200,8 mii lei care 
au fost platite din fonduri proprii:30.188,3 mii lei si 9.137,6 mii lei din fonduri 
europene.Investittiile realizate au fost structurate astfel: 
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-lucrări în continuare:      16.037,0 mii lei 
-lucrări noi:         1.681,5 mii lei 
-dotări, proiecte şi alte cheltuieli de investitii:   21.482,4 mii lei 
Susţinerea financiară, s-a concretizat în anul 2015, prin finalizarea şi recepţionarea  

unor  obiective de investiţii, care au fost finanţate atât din fonduri proprii cât şi din alte 
fonduri.  

 
Activitatea de Informatizare si Gestiune date 
În cadrul Consiliului Judeţului Galaţi există un număr de 115 calculatoare, 50 

echipamente de calcul portabile, 40 imprimante/multifuncţionale, faxuri, telefoane care 
necesită  intervenţii ale compartimentului informatizare. 

Astfel în cadrul compartimentului informatizare si gestiune date în anul 2014 au 
fost realizate in conformitate cu fişele postului următoarele activităţi: 

- Administrare reţea de calculatoare în locaţiile din Bloc “Cristal”, Eroilor 7, Eroilor 
13 , Eroilor 16, Eroilor 7a;7b 

- Întreţinere sisteme de calcul (instalări SO şi programe noi, backup date, 
devirusări sisteme, achiziţii/montare componente defecte, etc.) precum şi instalare, 
configurare echipamente periferice în locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul 
din cadrul CJ Galaţi; 

- Colaborarea cu diverse compartimente din cadrul CJ Galaţi in vederea  realizării 
unor lucrări de volum mare, actualizări baze de date, lucrări cu caracter grafic, etc.; 

- Administrare conturi utilizator la nivelul reţelei de calculatoare, actualizare server 
legislaţie; 

- Urmărire corespondenţă poşta criptată; 
- Administrare reţea telefonie VoIP din cadrul CJ Galaţi / sesizare furnizor privind 

eventualele defecţiuni care nu pot fi remediate de către personalul specializat al CJ 
Galaţi; 

- Întreţinere şi administrare echipamente de calcul portabile utilizate de către 
consilierii judeţeni ai CJ Galaţi pentru şedinţele în plen; administrare instalaţie de 
sonorizare sala de şedinţe; 

- Administrare site CJ Galaţi: scanare şi publicare documente emise de CJ Galaţi, 
declaraţii de avere ale aparatului propriu şi a consilierilor judeţeni ai CJ Galaţi, rapoarte 
de activitate consilieri judeţeni, situaţii urbanism, anunţuri diverse; 

- Publicarea în site-urile administraţiei centrale a diverselor situaţii financiare din 
cadrul instituţiei; 

- Instruire  
 
IV.- DOMENIUL PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,SĂNĂTAE 

ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 
 
În perioada ianuarie-decembrie 2015, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi s-a 

implicat în rezolvarea problemelor Serviciul de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii contribuind la bunul mers al activităţii 
instituţiei. 

În  acest an au fost modificate şi aprobate de 3 ori,  Organigrama şi Statul de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, ultima fiind Hotărârea 
Consiliului Judeţului Galaţi nr. 156 din 22 decembrie 2015,  privind transformarea unor 
posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.  

La sfârşitul anului 2015, din totalul de 148 posturi erau ocupate 129, din care 3 
demnitari, 108 funcţionari publici şi 18 personal în regim contractual. 
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În perioada ianuarie 2015 - decembrie 2015 au fost încadrate în instituţie în urma 
organizãrii concursurilor de recrutare, un numãr de 8  persoane din care 7 funcţionari 
publici şi 1 persoană în regim contractual. În acelaşi interval de timp au încetat raportul de 
serviciu respectiv raportul de muncă, unui număr de 10 persoane, din care 8 funcţionari 
publici şi 2 persoane în regim contractual.  

În  anul 2015 au fost organizate examene şi concursuri de promovãri în  grad 
profesional pentru 6  funcţionari publici şi 1 personal în regim contractual care au 
îndeplinit condiţiile prevăzute de lege.  

Au fost aprobate modificările Organigramelor şi Statelor de funcţii ale instituţiilor 
din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi şi anume:  Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, Complexul Muzeal de 
Stiinţele Naturii ”Răsvan Angheluţă” Galaţi, Muzeul de Istorie „Paul Păltânea” Galaţi, 
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Camera Agricolă Galaţi. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Seviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al Centrului de protecţie a victimilor traficului de persoane 
adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale 
Compartimentului case nr. 2: Casa „Andrei”, Casa „Ana”, Casa „Monica” , Casa „Miruna”, 
Casa „Cireşarii”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi; Regulamentul de organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) 
componente ale Compartimentului case nr. 1: Casa „Ştefan”, Casa „Tudor”, Casa „ 
Aurora”, Casa „ Floare de colţ” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru 
vârstnici „ Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de  
primire copii în regim de urgenţă „ Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale structurilor componente ale Complexului de servicii Tecuci: Centrul de asistenţă 
pentru copilul cu cerinţe educative  speciale Tecuci, Casa de tip familial (apartament) 
„Speranţa” Tecuci, Centrul de asistenţă pentru copilul  cu deficienţe neuromotorii Tecuci, 
Centrul de zi Tecuci  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi,   Raportul final al evaluări managerilor Centrului Cultural „Dunărea de 
Jos” Galaţi, Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie „Paul Păltânea” Galaţi şi 
Biblioteci „ V.A Urechia” Galaţi. 

Deasemenea au fost aprobate prin Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţului 
Galaţi modificări ale Organigramelor şi Statelor de funcţii pentru spitalele din reţeaua 
Consiliului Judeţului Galaţi. 

Au fost aprobate prin Hotărăre a Consiliului Judeţului Galaţi Planurile de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţuilui Galaţi 
şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru anul 2016. 

 
 
V. -DOMENIUL-LICITATII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE 

UTILITATE PUBLICA SI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE  
 
Conform Hotărârii Consiliului Județ ului Galaț i nr. 339/30 iulie 2013 privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al C.J.G. a 
fost înființ at Serviciul licitaț ii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate  publică ș i 
unitate de implementare proiecte 
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Principalele activităț i desfăș urate în cadrul Serviciului licitaţii, monitorizare a 
serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte în perioada 
ianuarie – decembrie 2015  au fost: 
– În urma procedurilor de achiziț ie publică au fost încheiate: 
 67 contracte de achiziț ii publice de prestări servicii, dintre care: 
– 58 contracte încheiate în urma unei achiziț ii directe; 
– 2 contracte subsecvente acordurilor–cadru încheiate în urma cererii de oferte; 
– 1 contract subsecvent acordului–cadru încheiat în urma licitaț iei deschise, derulate în 
anul 2014; 
– 2 contracte servicii încheiate conform anexei 2B, categoria 21 - O.U.G. nr. 34/2006 
actualizată; 
– 4 contracte încheiate conform anexei 2B, categoria 23 - O.U.G. nr. 34/2006 actualizată; 
 38 contracte de achiziț ii publice de furnizare produse, dintre care: 
–19 contracte încheiate în urma unei achiziț ii directe; 
– 1 contract încheiat în urma cererii de oferte; 
– 1 contract încheiat în urma licitaț iei deschise; 
– 17 contracte subsecvente acordurilor–cadru încheiate în urma licitaț iei deschise; 
 7 contracte de achiziț ii publice de execuț ie lucrări, dintre care: 
– 4 contracte încheiate în urma unei achiziț ii directe; 
– 3 contracte încheiate în urma cererii de oferte. 
– Participarea la ș edinț a Comisiei de Dialog Social organizată de Instituț ia Prefectului 
Județ ul Galaț i; 
– Participarea la ș edinț a de lucru organizată de Ministerul Mediului, Apelor ș i Pădurilor, 
având ca temă managementul deș eurilor; 
 – Realizarea corespondenț ei cu Ministerul Mediului ș i Schimbărilor Climatice–  
Departamentul pentru Ape, Păduri ș i Piscicultură cu privire la posibilitatea încadrării la 
art. 37, lit. e) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic al României, cu modificările ș i 
completările ulterioare, a obiectivului „Instalaț ie de Tratare Mecano–Biologică cu 
recuperare de energie‟  din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Galaţi“; 
– Înaintarea către Camera Deputaț ilor – Comisia pentru mediu ș i echilibru ecologic a 
unei propuneri de amendament la Proiectul de lege pentru modificarea ș i completarea 
Legii nr. 46/2008 Codul silvic al României; 
– Realizarea corespondenț ei cu Primăria Municipiului Galaț i ș i Serviciul Public Ecosal 
Galaț i în ceea ce priveș te situaț ia instalaț iilor de deș euri existente în județ ul Galaț i, 
ca umare a solicitării Comisiei Europene cu ocazia Misiunii de Evaluare a proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi“; 
– Realizarea corespondenț ei cu Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Galaț i în vederea 
furnizării datelor disponibile privind cantităț ile de deș euri municipale generate, colectate, 
tratate ș i eliminate în județ ul Galaț i, necesare pentru revizuirea Aplicaț iei de 
Finanț are pentru proiectul SMID; 
– Realizarea corespondenț ei cu Primăria Valea Mărului referitor la trecerea terenului 
aferent construirii obiectivului „Centru de Management Integrat al Deș eurilor“ din 
domeniul public al U.A.T. comuna Valea Mărului ș i respectiv administrarea Consiliului 
Local al  comunei Valea Mărului în domeniul public al U.A.T. Județ ul Galaț i ș i 
administrarea Serviciului Public Județ ean de Administrare a Domeniului Public ș i Privat 
Galaț i; 
– Realizarea corespondenț ei cu consultantul Asocierea S.C. Resourcing Environmental 
Consulting SRL ș i S.C. Fichtner Environmental SRL cu privire la documentaț ia de 
DTAC, DTOE ș i documentaț ia întocmită pentru avize ș i acorduri pentru cele trei locaț ii 
– Galaț i, Valea Mărului ș i Tîrgu Bujor în cadrul proiectului SMID; 
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– Realizarea corespondenț ei cu Direcț ia Patrimoniu din cadrul Consiliului Județ ului 
Galaț i cu privire la procedura prevăzută de legislaț ia în vigoare pentru scoaterea din 
Fondul forestier naț ional a terenului pe care se va construi Staț ia de tratare mecano–
biologică Galaţi în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Galaţi“; 
– Realizarea corespondenț ei cu Primăria oraș ului Tîrgu Bujor cu privire la trecerea 
terenului aferent construirii obiectivului „Staț ie de transfer Tîrgu Bujor“ din domeniul 
public al U.A.T. Tîrgu Bujor ș i respectiv administrarea Consiliului Local al oraș ului Tîrgu 
Bujor în domeniul public al U.A.T. Județ ul Galaț i ș i administrarea Serviciului Public 
Județ ean de Administrare a Domeniului Public ș i Privat Galaț i pentru proiectul SMID; 
–  Realizarea corespondenț ei cu Institutul Naț ional de Statistică ș i Direcț ia Județ eană 
de Statistică Galaț i cu privire la datele statistice necesare pentru proiectul SMID; 
– Realizarea corespondenț ei cu Direcț ia Silvică Galaț i cu privire la scoaterea din 
Fondul forestier naț ional a terenului necesar realizării obiectivului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi – Instalaț ie de tratare mecano–
biologică cu recuperare de energie“; 
– Realizarea corespondenț ei cu Primăria oraș ului Tîrgu Bujor ș i Primăria municipiului 
Tecuci referitoare la emiterea certificatelor de urbanism necesare proiectului SMID; 
– Colaborarea cu Institutul Naț ional de Cercetare–Dezvoltare în Silvicultură MARIN 
DRĂCEA (INCDS) în privinț a documentaț iei necesare scoaterii din Fondul forestier 
naț ional a terenului pe care se va construi Staț ia de tratare mecano–biologică Galaţi; 
– Transmiterea către Ministerul Dezvoltării Regionale ș i Administraț iei Publice a 
raportărilor în sistem informatic a indicatorilor de performanț ă, indicatorilor de cost, 
indicatorilor de monitorizare a programelor de investiț ii referitoare la starea serviciilor 
comunitare de utilitate publică aferente celui de-al doilea semestru 2014 ș i primului 
semestru 2015; 
– Colaborarea cu Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienţi”  din cadrul Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în vederea 
implementării proiectului  „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi“; 
– Colaborarea cu Asociaț ia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 
Galaţi“, precum ș i cu operatorul regional S.C. Apă Canal S.A. Galaț i în cadrul proiectului 
„Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”; 
– Participarea la întâlnirile de analiză a Strategiei de dezvoltare a județ ului Galaț i 2015– 
2020; 
– Organizarea ș edinț elor Adunării Generale a Asociaț ilor a Asociaț iei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECOSERV “ Galaţi; 
– Colaborarea cu Direcț ia de Dezvoltare Regională referitor la întocmirea Programului de 
dezvoltare a județ ului Galaț i pentru perioada 2016–2021; 
– Depunerea documentaț iilor tehnice în vederea obț inerii avizului de amplasament, a 
avizului de securitate la incendiu, a notificării privind asistenț a de specialitate de 
sănătate publică ș i a avizului de alimentare cu apă pentru lucrările aferente obiectivului 
„Centrul de Management Integrat al Deș eurilor Valea Mărului‟  în cadrul proiectului 
„Sistem de management integrat al deș eurilor în județ ul Galaț i“; 
– Cooperarea cu consiliile locale cu privire la reglementările privind gestiunea deşeurilor; 
– Coordonarea şi cooperarea cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
– Colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice, precum 
şi cu organele teritoriale ale acestora, pentru rezolvarea unor probleme din domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
– Colaborarea cu birourile de monitorizare din cadrul prefecturii, ministerelor şi 
autorităţilor administraţiei publice centrale; 
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– Întocmirea informărilor, a rapoartelor de specialitate şi a analizelor privind activitatea 
compartimentului; 
– Participarea la şedinţe de analiză privind situaţia deşeurilor la nivelul judeţului; 
– Transmiterea de informaţii de interes public ca răspuns la solicitările cetăţenilor; 
– Realizarea unor proiecte de hotărâre în vederea elaborării şi implementării unor 
proiecte de interes local sau regional: 
 –    aprobarea în formă actualizată a Statutului ș i Actului Constitutiv ale Asociaț iei 
de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV“ Galaț i; 
– asocierea Județ ului Galaț i, prin Consiliul Județ ului Galaț i, cu unitatea administrativ–
teritorială comuna Valea Mărului din județ ul Galaț i, prin Consiliul Local Valea Mărului, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaț iei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 
  – asocierea Județ ului Galaț i, prin Consiliul Județ ului Galaț i, cu unitatea 
administrativ–teritorială comuna Brăhăș eș ti din județ ul Galaț i, prin Consiliul Local 
Brăhăș eș ti, în vederea acceptării acestia din urmă, în calitate de membru al Asociaț iei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 
 – asocierea Județ ului Galaț i, prin Consiliul Județ ului Galaț i, cu unitatea 
administrativ–teritorială comuna Matca din județ ul Galaț i, prin Consiliul Local Matca, în 
vederea acceptării acestia din urmă, în calitate de membru al Asociaț iei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECOSERV“ Galaţi; 
– aprobarea investiț iei de împădurire a unui teren cu o suprafaț ă de 20,1 ha, pe  
teritoriul unităț ii administrativ–teritoriale Valea Mărului, etapă premergătoare finalizării 
documentaț iei necesare Cererii de finanț are pentru proiectul „Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi“. 

 
VI.- DOMENIUL ARHITECT SEF 

 
Pe perioada ianuarie – decembrie 2015, în cadrul Compartimentului urbanism, 

amenajarea teritoriului s-au efectuat următoarele lucrări:  

 S-au emis 152 de certificate de urbanism; 

 S-au emis 96 de autorizaţii de construire/desfiinţare; 

 Au fost emise 164 avize ale structurii de specialitate pentru emiterea 
certificatelor de urbanism de către primarii comunelor;  

 Au fost emise 58 avize ale structurii de specialitate pentru emiterea 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către primarii comunelor;  

 Au fost reactualizate taxele pentru un număr de 24 autorizaţii de construire;  

 Au fost efectuate un număr de 15 prelungiri de certificate de urbanism şi un 
număr de 5 prelungiri de autorizaţii de construire; 

 Au fost întocmite situaţiile privind taxele de certificate de urbanism şi 
autorizaţii de construire/desfiinţare pentru anul 2014 şi transmise la Direcţia Economie şi 
Finanţe în vederea efectuării plăţilor a 50% din cuantumul taxelor percepute de Consiliul 
Judeţului Galaţi de către consiliile locale din judeţ; 

 Au fost întocmite situaţiile taxelor aferente timbrului de arhitectură şi 
transmise lunar la Uniunea Arhitecţilor din România Galaţi; 

 Au fost întocmite situaţiile autorizaţiilor de construire emise în extravilanul localităţii şi 
transmise lunar la ANIF – FIF Galaţi; 

 Au fost transmise lunar către Direcţia de Statistică a judeţului Galaţi situaţia 
autorizaţiilor de construire; 

 Au fost avizate în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism un număr de 
6 Planuri Urbanistice Zonale, şi anume: S.C. „BĂLENI EOLIAN” S.R.L. – “PUZ şi RLU 
Centrală electrică eoliană BE în comuna Cudalbi”; S.C. “SMART POWER GENERATION 
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ALFA” S.R.L. BUZĂU – “PUZ şi RLU Centrală electrică eoliană – SPGA în comuna 
Cudalbi”; S.C. “CIM GREEN ENERGY SUD” S.R.L. – “PUZ şi RLU Parc fotovoltaic, 
drumuri de acces, organizare de şantier, racordare la RED a parcului de centrale 
fotovoltaice cu o putere de 2 MW comuna Slobozia Conachi”; S.C. “ECOAGROTEC” 
S.R.L. – “PUZ şi RLU Înfiinţare fermă vaci de carne, în comuna Barcea, judeţul Galaţi”; 
Primăria municipiului Galaţi – “PUZ şi RLU Restructurare urbană cartiere Micro 18, 19, 
20, 21”; Miron Adrian-Daniel, Miron Gabriela-Claudia; Gaiu Alexandru, Gaiu Nicoleta, 
Manea Paraschiva, Crişan Marcel, Crişan Cătălina; Oală Adrian; Dorobăţ Paula, David 
Elena – “PUZ şi RLU Introducere terenuri în intravilan (în vederea reglementării 
terenurilor pentru construire de locuinţe) în comuna Vînători”. 

 S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate pentru toate localităţile judeţului privind 
procedura de autorizare, conform Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată şi a Ordinului nr. 1430/2005 al Ministerului Lucrărilor 
Publice, Transporturilor şi Locuinţei de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991;  

 A fost iniţiat Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 257/2015; 

 Au fost duse la îndeplinire obligaţiile, conform contractului de custodie al ariei naturale 
protejate “Pădurea Gârboavele” – întocmire raport de activitate privind exercitarea 
custodiei, transmis Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi; 

 Au fost rezolvate toate petiţiile repartizate Compartimentului Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Protecţia mediului ce au avut ca subiect activităţi reglementate de Legile nr. 

50/1991, 350/2001, 422/2001, 544/2001.  
Colaborarea cu compartimentele şi toate direcţiile din aparatul propriu al Consiliului 

Judeţului Galaţi în vederea realizării activităţilor specifice şi a transmiterii de răspunsuri la 
solicitările instituţiilor publice locale (adrese, note de colaborare). 

 Intocmirea Proiectelor de Hotărâre pentru investiţiile: 
- Extindere, amenajare, modernizare, dotare spaţii arhivă, Spitalul Judeţean „Sf. 
Apostol Andrei”, municipiul Galaţi. 
- Hangar Elicopter şi staţie carburanţi, municipiul Galaţi. 
- Parcare supraetajată – 2 variante amplasată în curtea Spitalului Judeţean „Sf. 
Apostol Andrei”, municipiul Galaţi. 
- Centrală termică pentru şcoală şi cantină la Scoala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan„ municipiul Galaţi. 
- Reparaţii capitale pentru reabilitare laborator clinic la Spitalul Clinic „Sf Apostol 
Andrei„ municipiul Galaţi. 
- Reabilitare „Instalaţie electrică spital, distribuţie şi alimentare cu energie electrică”‚ 
la Spitalul Clinic Sf. Andrei, municipiul Galaţi; 
- Modernizare serviciul UPU- SMURD, la Spitalul Clinic Sf. Apostol Andrei, 
municipiul Galaţi; 
- Consolidare şi modernizare, extindere prin mansardare, corp G, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi. 

 Propuneri pentru Programul de investiţii pentru anul 2015 al Consiliului 
Judeţului Galaţi, cât şi al unităţilor subordonate, investiţii care se vor realiza atât din 
fonduri proprii, cât şi din fonduri europene; 

 Participarea în Comisiile de inventariere a achiziţiilor efectuate în cadrul 
tuturor proiectelor;                                                           

 Participarea în Comisia de Recepţie de mijloace fixe ale Consiliul Judeţului 
Galaţi; 
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 Acordarea consultanţei tehnice de specialitate la spitale, şcoli şi altor unităţi 
care sunt coordonate de CJG, pentru elaborarea documentaţiilor de finanţare în vederea 
accesării de fonduri naţionale şi comunitare; 

 Verificarea stadiului lucrărilor prevăzute şi bugetate de C.J. Galaţi pe anul 
2015 la spitale, respectiv la proiectul “Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, 
judeţul Galaţi”; 

 Verificări în teren a aprovizionării cu materiale necesare realizării investiţiei 
“Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judetul Galaţi” şi realizarea recepţiei 
la terminarea lucrării; 

 Analizarea, împreună cu antreprenorii şi conducerea Spitalului Judeţean, a 
urgentării terminării lucrărilor de reparaţii în derulare; 

 Urmărirea derulării Contractului aferent programului „Lapte şi Corn”, 
respectiv a Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete (mere) în şcoli, la 
nivelul Consiliului Judeţului Galaţi; 

 Urmărirea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de autoturismele din 
parcul auto al CJG, precum şi urmărirea încadrării consumurilor de carburanţi, reparaţii, în 
sumele alocate; 

 Urmărirea proiectării pentru obiectivul „Monitorizarea traficului rutier pe 
drumurile judeţene ale judeţului Galaţi„; 

 Urmărirea lucrărilor de “Consolidare clădire centrală termică Spitalul 
Judeţean Sf. Apostol Andrei, municipiul Galaţi”.  

În cadrul Serviciului drumuri şi poduri s-au desfăşurat o serie de activităţi astfel: 

 Lucrări deszăpezire iarna 2014 ÷ 2015, fără probleme cu drumuri judeţene 
blocate, localităţi izolate şi fără pierderi de vieţi omeneşti. 

 Am realizat în regim de urgenţă viabilitatea drumurilor judeţene. 

 Am executat lucrări de :reparaţii suprafeţe degradate = 79.377,987 
mp ;cedări în fundaţie  =   5.121,138 mp 

 Am continuat lucrările de tăiere a vegetaţiei, de pe acostamentele drumurilor 
judeţene, pe o lungime de 514 km x 4 treceri x 1,200 m/trecere 

 Am continuat lucrările de marcare rutieră orizontală a drumurilor judeţene şi 
am efectuat :marcaj rutier axial = 193,400 km ;treceri pietoni=   71 bucăţi 

 Am realizat lucrările de reabilitare a drumurilor judeţene pe o lungime de 
15,350 km şi anume:  

 DJ 241, 1,260 km:  km 10+130 ÷ 10+260 
km 12+400 ÷ 12+700 
km 13+060 ÷ 13+890 

 DJ 251,  2,000 km: km   4+780 ÷   6+780 

 DJ 251B, 2,080 km: km 20+100 ÷ 21+500 
km 25+180 ÷ 25+860  

 DJ 251C,  1,020 km: km   3+430 ÷   3+670 
km   4+500 ÷   5+280 

 DJ 251H, 2,410 km: km   6+090 ÷   8+500 

 DJ 252,  4,000 km:  km 32+000 ÷ 36+000 

 DJ 252I,  1,000 km: km   0+000 ÷   1+000 

 DJ 255,  1,570 km: km 47+620 ÷ 49+190 

 S-a  continuat procedura de achiziţie a expertizei tehnice şi D.A.L.I. de 
accesare fonduri europene (POR) pentru modernizarea drumurilor judeţene pe o lungime 
de 139,055 km: 

 DJ 252,  21,500 km:  km 7+200 ÷ 10+3000 
km 14+200 ÷ 32+000 
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 DJ 242,   29,000 km: km 39+640 ÷ 68+640 
 

 DJ 251,   28,000 km: km 7+000 ÷ 24+000 
km 53+350 ÷ 73+700  

 DJ 251A, 25,950 km: km 2+600 ÷ 12+550 pe acest drum judeţean,  
km 16+000 ÷ 32+000 proiectul este în rezervă 
pentru POR 

 DJ 255,  34,605 km:  km 16+845 ÷ 27+555 pe acest drum judeţean,  
                                 km 28+520 ÷ 34+460 proiectul este propus  

km 34+650 ÷ 45+835 pentru S.U.E.R.D. 
km 46+150 ÷ 48+215 
km 49+815 ÷ 54+520 

 S-au mai executat următoarele proiecte (expertiză tehnică + D.A.L.I.) care 
nu sunt propuse pentru finanţare : DJ 254, Iveşti – Costache Negri, DJ 242A, 
Bălăbăneşti – Cruceanu – Bereşti Meria – Cavadineşti 

 S-a realizat expertiza tehnică şi D.A.L.I. de accesare fonduri europene 
pentru modernizarea drumurilor judeţene mai sus menţionate (punctul 7); 

 S-au continuat lucrările de tăiere a copacilor uscaţi şi inventariaţi conform 
contractului, care pot fi un pericol la o viteză a vântului mai mare de 50 km/h, prin ruperea 
unor crengi şi producerea de accidente grave; 

 S-a finalizat şi recepţionat lucrarea de siguranţă rutieră. Indicatoare rutiere 
drumuri judeţene 2014 şi am montat 443 bucăţi indicatoare verticale; 

 S-a recepţionat lucrarea de refacere a  fundaţiei drumului pe DJ 242A, 
Găneşti – Cavadineşti, evitând producerea unor accidente rutiere grave; 

 S-au încheiat contracte de utilizare a zonelor drumurilor; 

 S-au eliberat autorizaţii speciale de transport pentru transporturi agabaritice; 

 S-au eliberat autorizaţii de amplasament la drumurile care intersectează 
drumurile judeţene; 

 S-au predat amplasamente şi am urmărit tăierea copacilor uscaţi pe 
drumurile judeţene, valorificând materialul lemnos prin plata de către executant = 79.625 
lei, tăierea prin contract fiind gratuită. 

 S-au început şi urmărit contractul de deszăpezire pentru iarna 2015 – 2016; 

 S-a continuat  colaborat cu toate instituţiile din judeţul Galaţi şi cu instituţii 
din ţară, soluţionând toate cererile adresate; 

 Am executat lucrări de reparaţii drumuri judeţene pietruite pe următoarele 
drumuri judeţene:DJ 240A, Tăplău – Gârbovăţ – Cerţeşti  km   4 + 000 ÷ 8 + 400 = 
4,400 km ;DJ 241G, Brăhăşeşti – Ţepu   km   4 + 400 ÷ 9 + 000 = 4,600 km + montat un 
tub de scurgere a apelor pluviale de ø = 800 mm, cu L = 5 ml ;DJ 251F, Drăguşeni – 
Smulţi – Urleşti  km   5 + 400 ÷  8 + 000 = 2,600 km ;DJ 252G, Branişte – Vizureşti – 
Ţepu  km   0 + 000 ÷  2 + 500 = 2,500 km ; Total pietruire şi reprofilare                                                   
= 14,100 km 

 S-au executat lucrări de reparaţii poduri şi podeţe pe următoarele drumuri 
judeţene: pod pe DJ 242A, în localitatea Bereşti-Meria km 16 + 100;podeţ de scurgere a 
apelor pluviale de pe versanţi pe DJ 241, Gohor ;podeţ pe DJ 251B, în localitatea 
Cerţeşti ;podeţ pe DJ 253, în localitatea Băleni ;podeţ pe DJ 251F, în localitatea Urleşti ; 
parapet metalic pe DJ 251C, în localitatea Valea Mărului, intersectie cu DJ 251G. 

 S-a realizat proiect pentru lucrări de reabilitare DJ 251G, km 6+700 ÷ 8+200 
şi km 8+800 ÷ 11+800, Valea Mărului – Vârlezi; 

 S-aexecutat înregistrarea circulaţiei rutiere din anul 2015 - recensământul 
traficului rutier pe drumurile judeţene; 
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 S-a achiziţionat un sistem portabil de cântărire a mijloacelor de transport, pe 
drumurile judeţene;  

  
Autoritatea judeţeană de transport public în anul 2015 a realizat o serie de actvităţi astfel: 

 Actualizarea anuală a programului de transport judeţean prin curse regulate 
(HCJ Galaţi nr. 73/2015). 

 Aprobarea Regulamentului privind controlul circulaţiei autovehiculelor cu 
depăşiri de greutate/gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu completarile şi 
modificările ulterioare (HCJ Galaţi nr. 138/2015). 

 Atribuirea licenţelor de traseu pentru operatorul de transport SC Ştefu Ion 
SRL pentru traseele Galaţi – Scânteieşti – Fântânele (cod traseu 15) şi Galaţi – Smârdan 
– Cişmele (cod traseu 19), cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de 
persoane prin servicii regulate cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019 (HCJ Galaţi nr. 
139/2015). 

 Verificarea respectării condiţiilor impuse de lege, atunci când operatorii de 
transport au notificat Consiliul Judeţului Galaţi cu privire la înlocuirea autovehiculelor cu 
care au obţinut licenţe de traseu. 

 Eliberarea prin hotărâri ale Consiliului Judeţului Galaţi a unui număr de 20 
licenţe de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale. 

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

 Întâlniri periodice cu operatorii de transport, asociaţiile reprezentative şi 
reprezentanţii autorităţilor locale. 

 Întocmirea de informări, răspunsuri la petiţii, note de colaborare, rapoarte de 
specialitate şi analize privind activitatea compartimentului AJTP. 

 
VII.-DOMENIUL PRIVIND PATRIMONIUL PUBLIC ŞI PRIVAT 
 
Patrimoniul public al judeţului Galaţi  a devenit proprietatea unităţii administrativ 

teritoriale în baza H.G. nr.562/5.02.2002, publicată în M.O. nr.605 bis/16.08.2002. 
Patrimoniul public al judeţului Galaţi care cuprinde conform anexelor la H.G. nr.562/2002, 
258 poziţii, reprezentând imobile, inclusiv terenurile aferente, drumuri, poduri, cimitire şi 
păduri ce se află  în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi. 
 Consiliul Judeţului Galaţi administrează direct  21 locaţii  şi indirect în baza unei 
hotărâri precum şi a contractelor de administrare prin instituţiile subordonate şi serviciile 
publice judeţene diferite ca  locaţii. 

În decursul  anului 2015, Consiliul Judeţului Galaţi a trecut în domeniul public al 
judetului din domeniul al municipiului Galati 3 imobile- 2 terenuri pentru hangar SMURD, - 
1 teren pentru statie tratare deseuri  şi 2 imobile- terenuri din domeniul public al comunei 
Valea Marului pentru obiectivul Centrul integrat deşeuri şi împădurire la schimb pentru 
terenul folosit la statia de  tratare deşeuri. 

Ḯ n total, în baza inventarului scriptic conform anexelor la H.G. nr.562/2002, 
respectiv nr.867/2002 domeniul public  este format din:46 drumuri judeţene – lungime 
aprox. 865 km,132 poduri – lungime aprox.3,6 km,păduri – 399 ha,imobile – 66 buc.,teren 
intravilan – 55 ha,teren extravilan – 53 ha,apartamente – 65 buc., spitale – 8 buc. 

 In anul 2015 Directia de patrimoniu a desfasurat urmatoarele activitati legate de 
evidenţa faptică a patrimoniului public al Judeţului Galaţi,evidenţa, a centralizat  şi a 
monitorizat ,  datele privind patrimoniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor, 
participarea la inventarul  anual, faptic, al patrimoniul public al judeţului Galaţi,  
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administrarea  faptică a  patrimoniului privat al  judeţului Galaţi şi al Consiliului Judeţului 
Galaţi, urmarirea,  gestionarea,de catre persoanele desemnate prin dispozitii ale 
Presedintelui, parcul auto al Consiliului Judeţului Galaţi,  gestionarea bunurile, rechizitele 
şi materialele Consiliului Judeţului Galaţi  urmarirea şi  exploatarea  instalatiile şi utilităţile 
de  la imobilele Consiliului Judeţului Galaţi conform contractelor încheiate,urrmărirea  
activitatea de întreţinere şi exploatare a instalaţiilor ce aparţin imobilelor Consiliului 
Judeţului Galaţi, conform contracteleor incheiate,  urmărirea   modului de desfăşurare a 
activităţii de pază, curăţenie, conform contractelor de prestări servicii la imobilele 
Consiliului Judeţului Galaţi , urmărirea activităţii de protecţia muncii la nivelul  serviciilor 
Consiliului Judeţului Galaţi,  urmărirea activităţii de dare în administare a imobilelor ce 
aparţin judeţului Galaţi,conform contractelor intocmite de catre serviciul juridic,  
participarea   la inventarierea bunurilor ce fac parte din domeniul   privat al judeţului, 
urmăritârea  acţiunii  de valorificare, casare şi declasare a bunurilor,conform dispozitiilor 
Presedintelui , acordarea de consultanţă consiliilor locale,si institutiilor subordonate, în 
vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de administrare a bunurilor,conform 
solicitarilor etc.    

 Operaţia de inventariere a domeniului public a fost încheiată faptic  conform 
rapoartelor prezentate de către cele patru comisii de inventariere Comisiei centrale, 
acţiune nefinalizată până la această dată,  datorită unor deficienţe în procesul de 
semnare a listelor de inventar de unele instituţii. 

În paralel cu inventarierea patrimoniului public, conform aceleiaşi dispoziţii a fost 
încheiată şi inventarierea patrimoniului privat al Consiliului Judeţului Galaţi, reprezentat 
de mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în folosinţa direcţiilor şi compartimentelor 
distincte aparţinând aparatului propriu. 
 Direcţia Economie şi Finanţe deruleaza  operaţiunea de reevaluare a  tuturor bunurilor ce 
apartin domeniului public şi privat al judeţului  

 
VIII.DOMENIUL JURIDIC 
 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului Contencios şi Probleme 
juridice în perioada ianuarie - decembrie 2015 au fost:  
- S-a acordat consultanţă juridică în domeniul administraţiei publice, la cererea 
primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali şi secretarilor din judeţul Galaţi; 
- S-a acordat consultanţă juridică Comisiilor pe domeniul de specialitate şi 
consilierilor judeţeni, la solicitarea acestora; 
- Având în vedere că Preşedintele Consiliului Judeţului reprezintă interesele 
instituţiei în relaţia cu autorităţile şi justiţia, în conformitate cu art. 102 alin. 1 şi 21 alin. 3 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, a împuternicit 
consilierii juridici din cadrul Serviciului Contencios şi Probleme juridice să reprezinte 
interesele instituţiei în instanţă; 
- S-a desfăşurat activitatea de asistenţă juridică în faţa instanţelor de judecată, care 
constă în elaborarea şi formularea de acţiuni, întâmpinări, propunerea probelor, obiecţiuni 
la expertize, răspunsuri la interogatorii, precizări, concluzii scrise, căi de atac, propuneri 
de renunţări la acţiuni şi căi de atac, precum şi exercitarea tuturor mijloacelor legale de 
apărare a drepturilor şi intereselor Consiliului Judeţului Galaţi şi al Preşedintelui 
Consiliului Judeţului Galaţi în faţa instanţelor de judecată, în cauzele în care este citată 
instituţia sau preşedintele; Activitatea de asistenţă juridicã în faţa instanţelor a presupus şi 
deplasări la instanţele din ţară pentru reprezentarea Consiliului Judeţului Galaţi de 
exemplu: Curtea de Apel Iaşi, Judecătoria Constanţa, Tribunalul Bucureşti, Judecătoria 
Vaslui; 
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- Au fost vizate juridic toate proiectele de dispoziţie şi proiectele de hotărâri ale 
Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi şi ale Consiliului Judeţului Galaţi; 
- S-a acordat viza şi opinia juridică pentru notele justificative care stau la baza  
contractelor şi pentru încheierea contractelor de achiziţie publică. 

În cursul anului 2015 au fost instrumentate numeroase Dosare în instanţă, în 
următoarele domenii: contencios administrativ, civil, contravenţional şi penal, 
parcurgându-se căile ordinare şi extraordinare de atac. 
Dosarele au avut ca obiect: 
 - Aplicarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 215/2011 privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
- Calitatea de autoritate tutelară a domnului Preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi: 
a) dosare care au avut ca obiect încredinţarea minorilor; b) plasamente; c) încuviinţarea 
sau deschiderea procedurii adopţiilor;d) reintegrarea minorului în familie; e) măsuri de 
protecţie specială a minorului; f) instituirea tutelei. 
- Anularea sau modificarea actelor administrative (Dispoziţii emise de către Preşedintele 
Consiliului Judeţului Galati sau Hotărâri adoptate de Consiliul Judeţului Galaţi), prin 
aplicarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, - Aplicarea Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificarile şi completarile 
ulterioare; - Urmărire dosare procedura insolvenţei; - Pretenţii despăgubiri materiale terţi; 
- Cauze penale (furturi, etc.); - Drepturi băneşti solicitate de angajaţii instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţului Galaţi; - Litigii privind achiziţiile publice; - Obligaţia de a 
face; - Îndreptare eroare materială; - Constatarea dreptului de proprietate al Consiliului 
Judeţului Galaţi; - Realizarea dreptului de proprietate al Consiliului Judeţului Galaţi; - 
Contestaţii la executare; - Suspendare executare hotărâri civile; - Suspendare executare 
acte administrative; - Ordonanţe Preşedinţiale; - Plângeri contravenţionale; - Excepţie 
nelegalitate acte administrative; 
- S-au elaborat rapoarte şi analize de specialitate pentru fundamentarea proiectelor de 
hotărâri şi dispoziţii, au fost  rezolvat problemele juridice impuse de aplicarea noii 
legislaţii, - Solicitarea documentelor necesare avizării actelor administrative supuse 
controlului juridic sau refacerea documentaţiei dacă este cazul; 
- Examinarea, verificarea şi acordarea avizului de legalitate actelor administrative ale 
instituţiei, înainte de emitere, precum şi contractele în care consiliul este parte, înainte de 
încheiere, din oficiu sau la solicitarea factorilor responsabili, după caz; 
- Realizarea altor lucrări şi îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin legi, ordonanţe şi 
hotărâri ale Guvernului, Ordine ale Miniştrilor sau dispuse de conducerea Consiliului 
Judeţului Galaţi; 
- S-au întocmit note de colaborare între Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi s-
au elaborat răspunsuri la notele de colaborare primite de la Direcţiile şi serviciile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi; 
-  Examinarea, verificarea şi avizarea din punct de vedere juridic a documentaţiilor tehnice 
privind acordarea Certificatelor de urbanism şi Autorizaţiilor de construcţie din cadrul 
Direcţiei Arhitect Şef potrivit  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. 
 
IX -.DOMENIUL PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN  
 
În planul de audit aprobat pe anul 2015 s-a prevãzut efectuarea a 44 de misiuni de audit. 
Obiectivele stabilite prin planul de audit initial au fost realizate în procent de 90%. 
Precizãm cã au fost realizate un numãr de 43 de misiuni de audit din care 12 au fost ad-
hoc. 
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I. Realizarea misiunilor de asigurare:  
 

1.1. Misiuni de audit privind procesul bugetar: 
 a. numărul misiunilor de audit realizate – 26 
 
b. principalele obiective ale misiunilor de audit: 
 
-Verificarea fondurilor alocate prin hotărâri ale Consiliului Județ ului Galaț i în anii 2012, 
2013, 2014; 
-Verificarea legalitatii si realitatii utilizarii sumelor alocate de catre Consiliul 
JudetuluiGalati, Spitalului Tg Bujor; 
-Legalitatea si corectitudinea modului de fundamnentare a bugetului general consolidat al 
Consiliului Judetului Galati; 
-Verificarea respectãrii la nivelul tuturor obiectivelor de investiţii realizate în anul 2014 a 
nivelului maxim al cheltuielilor de proiectare şi inginerie de 3% din valoarea investiţiei de 
bazã; 
-Verificarea modului în care au fost utilizate sumele alocate ca sprijin financiar unităț ilor 
de cult.  
 
c. principalele constatări efectuate: Consiliul Județ ului Galaț i (proiectare 3 %), Spitalul 
Tg. Bujor, Primaria Priponesti,Primaria Suceveni, Consiliul Județ ului Galaț i (unitati de 
cult) etc. 
d. principalele recomandări formulate: Consiliul Județ ului Galaț i (proiectare 3 %) 
Conducerea unitãtii va întreprinde toate demersurile legale pentru a recupera de la 
prestatorul de servicii de proiectare, suma de 107.679 lei, fãrã TVA- 133.521,96 lei, 
inclusiv TVA, la care se vor adãuga dobânzile şi penalitãţile aferente, Spitalul Tg. Bujor 
Conducerea Consiliul Judetului Galati va recupera suma de 180.000 lei de la Spitalul 
Orasenesc Tg Bujor Galati, sumã la care se vor adãuga penalitãţile aferente, Primaria 
Priponesti, suma de 13.000 lei va fi viratã în contul Consiliului Judeţului Galaţi cu 
dobânzile şi penalitãţile aferente calculate pânã la data achitãrii, suma de 17.000 lei, la 
care se vor calcula dobânzile şi penalitãţile aferente, va fi recuperatã de cãtre conducerea 
UAT Priponeşti de la persoanele rãspunzãtoare, Primaria Suceveni în timpul misiunii, 
conducerea primãriei a virat suma totalã de 8799,74 lei din care 5772,77 lei cu OP 
nr.1054/23.11.2015 şi dobânzile şi penalitãţile aferente în valoare de 3.027 lei cu OP 
nr.1056/23.11.2015, Consiliul Județ ului Galaț i (unitati de cult  se va recupera suma 
totală de  97.401,65 lei, neutilizată sau utilizata în alt scop decat cel pentru care a fost 
solicitata, împreună cu dobănzile si penalităț ile aferente, pana la data prescrierii 
acestora; se vor calcula ș i recupera pana la data prescrierii dobânzi ș i penalităț i de 
întârziere pentru suma totala de 240.378,78 lei,  nejustificată în termen; 

Direcț ia Economie Finanț e a notificat până la data de 24.12.2015 toate parohiile în 
vederea recuperarii sumelor nejustificate, neutilizate sau utilizate in alt scop decăt cel 
pentru care a fost solicitate; 

1.2. Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile 

a. numărul misiunilor de audit realizate – 7 

b. principalele obiective ale misiunilor de audit: deschiderea de credite pe capitole de 
cheltuieli de personal, materiale, de capital, înregistrarea ordinelor de platã in programul 
Ministerului de Finante, întocmirea balanţei de verificare lunară : sintetică şi analitică. 
Intocmirea execuţiei bugetare pe titluri de cheltuieli şi articole, întocmirea trimestrială a 
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bilantului, completarea, pe baza facturilor şi a plăţilor, a anexelor proiectelor şi depunerea 
acestora, înregistrarea tuturor datelor în contabilitate pe baza documentelor justificative, 
modul de realizare a investiţiilor atât pe surse de finanţare cât şi pe ordonatorii de credite,  
modul de întocmire a dãrilor de seamã statistice, inventarierea patrimoniului. 
 
c. principalele constatări efectuate: Consiliul Județ ului Galaț i -operatiunea de 
inventariere nu s-a efectuat cu respectarea prevedrilor legale in vigoare, Consiliul 
Județ ului Galaț i  
Datorită faptului că în anul 2014 nu a fost realizata reevaluarea bunurilor apartinand 
domeniului public al Consiliului Judetului Galati, a fost decontatã suma de 17.000 lei fãrã 
documente justificative care sã ateste cã operaţiunea a fost realizatã, Consiliul Județ ului 
Galaț i - urmărirea încasării sumelor stabilite cu titlul de chirie de la locuinţele aflate în 
patrimoniu public şi privat al Consiliului Judeţului Galaţi, Centrul medico-social Ganesti 
Proiectul de buget pentru anul 2014 a fost elaborat fãrã a avea la bazã propunerile 
fundamentate ale compartimentelor din cadrul unitãţii, Nu a fost transmisã de cãtre 
serviciul financiar contabilitate adresã prin care sã solicite structurilor din cadrul instituţiei 
referate de necesitate în vederea elaborarii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli 
aferent anului 2014, Centrul medico-social Ganesti - au fost efectuate plãţi din cadrul unui 
articol bugetar incorect şi care nu corespunde naturii cheltuielilor respective. 
 
d. principalele recomandări formulate: -Consiliul Județ ului Galaț i - efectuarea 
procedurilor de inventariere cu respectarea cadrului legal aplicabil. Cuprinderea în 
dispoziț ia de inventariere ș i inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii deț inute de Consiliul Județ ului Galaț i.  Organizarea ș i 
desfăș urarea procedurilor privind inventarierea astfel încât rezultatul acesteia să fie 
înregistrat în evidenț a contabilă în exerciț iului bugetar respectiv.Întocmirea fiș ei 
obiectelor  de inventar in folosinț ă.Efectuarea cu prioritate  ridicată a reevaluarii, -
Consiliul Judetului Galati 
Efectuarea cu prioritate  ridicată a reevaluarii, specificarea în Regulamentul de 
Organizare ș i Funcț ionare a atribuț iei privind reevaluarea patrimoniului aflat în 
administrarea Consiliului Județ ului Galaț i, Consiliul Județ ului Galaț i - se va analiza 
componenţa soldului contului 461 Debitori analitic 461.01.09.01  în privinţa realităţii şi 
exactităţii  datelor oferite de înregistrările efectuate de către  DEF- compartimentul de 
specialitate –Impozite şi taxe- în colaborare cu Direcţia  patrimoniu- Serv.Patrimoniu 
public.Se vor calcula obligaţiile de plată provenite din chirii  şi se vor aplica clauzele 
contractuale în totalitatea lor (cu respectarea prevederilor II. Chiria- penalităţi-  şi 
IV.Rezilierea contractului de închiriere  privind condiţiile de la litera a) şi de la litera  b). - 
Centrul medico-social Ganesti- întocmirea si actualizarea regulilor şi procedurilor privind 
elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetară, procedurilor bugetare pe care se 
bazează procesul bugetar în toate etapele sale. Plata se efectuează de conducătorul 
compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiţii:    - cheltuielile care urmează sa fie plătite au fost angajate, lichidate şi 
ordonanţate;     - exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi 
de disponibil;    - subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea 
corecta şi corespunde naturii cheltuielilor respective;     - exista toate documentele 
justificative care sa justifice plata; 
    - semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de credite sau 
persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribuţii ce decurg din procesul executării 
cheltuielilor bugetare, potrivit legii,     - beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit 
documentelor care atesta serviciul efectuat,     - suma datorată beneficiarului este 
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corecta,     - documentele de angajare şi ordonantare au primit viza de control financiar 
preventiv propriu. 
 
1.3. Misiuni de audit privind achiziţiile publice 
a. numărul misiunilor de audit realizate – 6 
 
b. principalele obiective ale misiunilor de audit: în adoptarea oricarei decizii in procesul de 
achizitii publice s-au avut in vedere principiile general acceptate in U E in acest domeniu, 
activitatea de achizitii este bine cunoscuta si stapanita, din faza initierii si lansarii pana la 
livrare si decontarile finale;, controlul intern este functional;exista exhaustivitatea  
inregistrarilor;documentele sunt corect certificate si inregistrate ;cheltuielile efectuate 
corespund unui serviciu prestat;Programul anual al achizitiilor publice corespunde 
necesitatilor reale, justificate, bugetate si programate., Organizarea activitatii de achizitii 
publice, Programul de achizitii publice, Pregatirea aplicarii procedurii de achiziţii pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica ,  Lansarea procedurii de achiziţie pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica;, Derularea procedurii de achiziţie pentru  
atribuirea contractului de achizitie publica; Administrarea contractului de achizitie publică, 
Căi de atac. 
c. principalele constatări efectuate: Consiliul Județ ului Galaț i -Autoritatea contractanta a 
achizitionat prin achizitie directa 8 studii de fundament in anul 2014 dupa cum urmeaza: 
-  Zone sensibile si arii naturale protejate pe teritoriul judetului Galati cod cpv 90713000-
8– Servicii de consultanta in probleme de mediu, valoare 27.031,85 euro fara TVA 
- Valorificarea elementelor de potential turistic, in scopul dezvoltarii teritoriale a  judetului 
Galati cod cpv 79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii valoare 
26138,24 euro fara TVA 
- Accesibilitatea Judetului Galati la nivel regional, frontalier, dpdv Spatial si Economic; 
Implicatii privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale intre comunitatile locale din Judet cod 
cpv 73300000-5 – Proiectare si executare in domeniul cercetarii si dezvoltarii valoare 
26186,35 euro fara TVA 
- Interactiunea mediului cu activitatile economico-sociale la nivelul judetului Galati  cod 
cpv 71313000-5 – Servicii de consultanta in ingineria mediului valoare 23909,28 euro fara 
TVA 
- Dezvoltare spatial-teritoriala in orizont 2035 in judetul Galati  cod cpv 71240000-2 – 
Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare valoare 29.602 euro fara TVA. 
- Mobilitatea si accesul la serviciile comunitare in judetul Galati, factori integratori pentru 
dezvoltare locala cod cpv 73220000-0 – Servicii de consultanta in dezvoltare valoare 
26186,35 euro fara TVA 
- Problematica urbanistica a teritoriilor specifice la nivelul judetului Galati ,, cod cpv 
71410000-5 – Servicii de urbanism valoare 19494,94 euro fara TVA 
- Dezvoltarea teritoriala si statistica populatiei studiu spatial demografic privind dinamica 
populatiei in judetul Galati ,, cod cpv 79330000 –6  Servicii statistice valoare15487,92 
euro fara TVA. 
d. principalele recomandări formulate:  
-Consiliul Județ ului Galaț i  
1. Avand in vedere prevederile art. ART. 295 alin (1) din OUG nr. 34/2006 ,,Constatarea 
contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite ale 
Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,, se 
propune inaintarea prezentului Formular de constatare si raportare a iregularitatilor catre 
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. 
2. Avand in vedere prevederile art. ART. 295 alin (1) din OUG nr. 34/2006 ,,Constatarea 
contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite ale 
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Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,, se 
propune inaintarea prezentului Formular de constatare si raportare a iregularitatilor catre 
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice 
3. Avand in vedere ca nerespectarea prevederilor legale, in speta art. 77 din legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, poate constitui infractiune se propune inaintarea 
prezentului Formular de constatare si raportare a iregularitatilor  catre organele 
competente in vederea continuarii cercetarilor. 
Avand in vedere prevederile art. ART. 78 alin (3) din Legea nr. 273/2006  (3) Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop 
de Curtea de Conturi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor 
Publice, potrivit legii.,,, se propune inaintarea prezentului Formular de constatare si 
raportare a iregularitatilor catre una dintre aceste institutii. 
 
1. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galaț i (DGASPCG) 
Elaborarea si actualizarea regulilor şi procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru 
planificarea bugetară, procedurilor bugetare pe care se bazează procesul bugetar în toate 
etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu; 
 
2. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galaț i (DGASPCG) 
Conducerea unitatii va efectua o analiza aprofundata a raportului cost/beneficiu la 
stabilirea capacităţii serviciilor sociale pe care le asigura, pentru încadrarea în 
standardele de cost aprobate prin actul normativ sus mentionat. 
În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor unui 
anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc 
nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, în calitate de furnizori publici de 
servicii sociale, alocă sumele necesare din veniturile proprii. 

1.4. Misiuni de audit intern privind resursele umane 

a. numărul misiunilor de audit realizate – 4 
b. principalele obiective ale misiunilor de audit: respectarea legalitǎţii cu privire la 
întocmirea organigramei şi fişei postului, fişelor de evaluare a performanţelor 
profesionale; organizarea concursurilor;susţinerea concursurilor;emiterea deciziilor de 
numire, stabilirea elementelor de natură salarială; modificarea drepturilor 
salariale;salarizarea muncii peste programul normal de lucru.Pregătirea profesională 
continuă a personalului, Gestionarea dosarelor profesionale;Gestionarea carnetelor de 
muncă; 
c. principalele constatări efectuate: 
1. Centrul medico social Ganesti  
Disfuncţiile procedurale intervenite în organizarea concursurilor de ocupare a posturilor 
vacantre sau temporar vacante pot genera contestaţii din partea candidaţilor care sã 
determine anularea concursului şi reluarea procedurii 
d. principalele recomandări formulate: 
2.Centrul medico social Ganesti  
 
1Respectarea regulamentului aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţului 
Galaţi nr.625/05.12.2014.  

1.5. Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii 

a. numărul misiunilor de audit realizate – 10 
b. principalele obiective ale misiunilor de audit: 
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-Verificarea legalitãţii achiziţiei de carburanţi pentru anul bugetar 2015 şi eficienţa 
asigurãrii necesarului de carburant de cãtre structurile de specialitate  
-Verificarea cheltuielilor efectuate cu obiectivul de investiţie denumit „Reabilitare sectoare 
din DJ 242 A, Km 13+900-24+000, Bereşti-Gãneşti, jud. Galaţi”  
-Verificarea din punct de vedere al legalitatii, necesitatii si oportunitatii a tuturor 
deplasarilor decontate in baza ordinelor de deplasare de catre toti salariatii entitatii  
-Verificarea modului de implementare a recomandarilor de la punctul 3 din raportul de 
audit numarul 965/28.06.2013 cu privire la cheltuielile de intretinere achitate de catre 
Consiliul Judetului Galati in baza hotararilor judecatoresti definitive si 
irevocabile.Verificarea existenţei în arhiva unitãţii a dosarelor care cuprind documentele 
justificative ce au stat la baza derulãrii acordului cadru privind serviciile de deszãpezire şi 
respectarea clauzelor contractuale şi a prevederilor legale în derularea acordului cadru 
încheiat în anul 2014.  Verificarea modului în care au fost respectate prevederile legale şi 
regulamentare cu privire la distribuirea locuinţelor aflate în patrimoniul Consiliului 
Judeţului Galaţi. .  

c. principalele constatări efectuate: 
1. Consiliul Județ ului Galaț i  
A fost decontat un material care nu este prevãzut în caietul de sarcini şi în acordul cadru 
şi în contractele subsecvente de prestãri servicii, în valoare totalã de 203.732 lei. 
2. Consiliul Județ ului Galaț i  
Existenta unor procese  şi sentinţe judecătoreşti prin care CJG a fost obligat la plata 
cheltuielilor de întreţinere pentru chiriaşii rău platnici care au profitat de prevederile din 
contractul de închiriere, nu şi-au achitat debitele pentru cheltuielile de întreţinere  iar 
asociaţia de proprietari a acţionat în instanţă Consiliul Judeţului Galaţi pentru recuperarea 
acestor datorii. 
3. Consiliul Județ ului Galaț i  
Achitatarea de diurne fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 
4. Consiliul Județ ului Galaț i  
Până la data verificarii, executantului i s-a achitat suma totala de 2.495.421,21 lei, 
ramanand neachitată contravaloarea facturii fiscale nr. 1999779/23.12.2013 in suma de 
342.008,23 lei(inclusiv TVA), desi lucrarile au fost receptionate in totalitate. 
Totodata, nu a fost achitata suma de 5000 lei catre PFA Bogdan Doru, desi acesta a 
respectat obiectul contractului, avand in vedere ca lucrarile au fost receptionate. 
d. principalele recomandări formulate: 
 
1. Consiliul Județ ului Galaț i  
Conducerea unitãtii va întreprinde toate demersurile legale pentru a recupera de la 
prestatorul de servicii de proiectare, suma de 107.679 lei, fãrã TVA- 133.521,96 lei, 
inclusiv TVA, la care se vor adãuga dobânzile şi penalitãţile aferente. 
2. Consiliul Județ ului Galaț i  
In ceea ce priveste sentinta 7596/2014, se va urmari de catre Directia economie Finante  
 
3. Consiliul Județ ului Galaț i  
Se vor recupera urmatoarele sume  reprezentând diurne necuvenite de la angajaț ii care 
au beneficiat de acestea. 
astfel:     
 

Întocmirea  procedurii de control intern pentru acordarea/justificarea sumelor 
reprezentând cheltuieli de deplasare/diurnă, transport şi cazare, ș i în care să se stipuleze 
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paș ii  ce trebuie urmaț i, a metodelor de lucru stabilite, a persoanelor care intervin în 
diferite etape ale procedurii. 
Respectarea conț inutului minimal obligatoriu de informatii al formularului   “ordin de 
deplasare”. 

În concordanț ă cu cele consemnate în soluț ionarea la contestaț ia depusă de 
Consiliul Județ ului Galaț i, cu privire la raportul de audit financiar al Camerei de Conturi, 
ș i în concordanț ă cu termenele de prescripț ie, se vor  acț iona în instanț ă persoanele 
răspunzătoare, în vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizaț ii zilnice de 
delegare ș i consum de carburant pentru deplasările efectuate cu încălcarea dispoziț iilor 
legale, în sumă totală de  13.215,95 lei, în conformitate cu Decizia Curț ii de Conturi nr. 
21/14.08.2015.   
4. Consiliul Județ ului Galaț i  
În situaţia în care plata acestor cheltuieli în sumã de 342.058,23 lei(inclusiv TVA) se va 
face din bugetul propriu, iar sumele nu vor fi decontate de cãtre Ministerul Dezvoltãrii 
Regionale şi Administarţiei Publice, conducerea unitãţii va lua mãsura stabilirii întinderii 
prejudiciului, recuperarea acestuia de la persoanele rãspunzãtoare şi sesizarea organelor 
abilitate pentru continuarea cerecetãrilor. 

II.Urmărirea  implementării recomandărilor.Auditorii au întocmit fişe de urmãrire a 
recomandãrilor conform termenelor stabilite în calendarele de implementare, ordinele de 
serviciu au avut ca obiective şi urmãrirea modului de îndeplinire a recomandãrilor stabilite 
în rapoartele de audit anterioare, au fost întocmite la nivelul structurii situaţii cu privire la 
termenele de implementare a recomandãrilor pe fiecare entitate în parte sistemul de 
monitorizare, au fost solicitate instituţiilor auditate date cu privire la stadiul implementãrii 
recomandãrilor. Au fost stabilite un numãr de 205  recomandãri, din care 163 au fost 
implementate în totalitate,  38 sunt parţial implementate, fiind la acest moment in cadrul 
termenelor prevazute in calendarele de implementare. 

 

Indicatori 
Implementa
te 

Partial 
Implemen
tate 

Neimplemen
tate 

Numărul total de recomandări a căror 
implementare a fost urmărită în anul 2015, din 
care: 

205 38 - 

Misiuni de audit privind procesul bugetar  91 27 - 

Misiuni de audit privind activităţile financiar-
contabile 

68 - - 

Misiuni de audit privind achiziţiile publice 11 - - 

Misiuni de audit intern privind resursele umane 6 - - 

Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor comunitare 

- - - 

Misiuni de audit privind sistemul IT   - - - 

Misiuni de audit privind activitatea juridică - - - 

Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii 29 11 - 

TOTAL 201 38 - 

 

III.Raportarea iregularităţilor.Au fost întocmite un numãr de 6 FCRI-uri conform normelor 
metodologice în vigoare, au fost raportate cãtre instituţiile abilitate (ANAP, DRGFP, 
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Parchet, Inspectoratul de politie- Seviciul de investigare a criminalitatii economice) în 
conformitate cu tipul abaterii constatate si cu rezoluţiile conducãtorului instituţiei.  

Exemple: 
Consiliul Judetului Galati 
A fost decontat un material care nu este prevãzut în caietul de sarcini şi în acordul cadru 
şi în contractele subsecvente de prestãri servicii, în valoare totalã de 203.732 lei. 
S-a intocmit FCRI transmis spre cercetare Inspectoratului de politie Judetul Galati- 
Seviciul de investigare a criminalitatii economice. 
 

 Indicatori Număr 
iregularităti 

Numărul iregularitătilor identificate în cadrul misiunilor de audit intern 
realizate în anul 2015, din care: 

6 

Misiuni de audit privind procesul bugetar  1 

Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile 2 

Misiuni de audit privind achiziţiile publice 1 

Misiuni de audit intern privind resursele umane - 

Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare - 

Misiuni de audit privind sistemul IT   - 

Misiuni de audit privind activitatea juridică - 

Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii 2 

 
Principalele rezultate obţinute în urma misiunilor de audit: 
  
- Fonduri alocate UAT-urilor din judeţul Galaţi neutilizate sau utilizate cu încãlcarea 
prevederilor legale în vigoare:      147.419,49 lei 
                                           
- Plãţi efectuate fãrã respectarea prevederilor legale     807.970,74 lei   
              

TOTAL =     955.390,23 lei 
 
 
X. -DOMENIUL SÂNÂTATE ŞI ÎNVÂŢAMÂNT SPECIAL 
 

Compartimentul de Sănătate şi Învăţământ Special a participat la monitorizarea 
următoarelor obiective în continuare şi iniţiale pentru instituţiile din subordinea Consiliului 
Judeţului Galaţi pentru perioada ianuarie – decembrie 2015, astfel: 

 Spitalele (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Spitalul de Boli 

Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” şi Spitalul de Pneumoftiziologie) au înregistrat 

următoarele realizări: 

 finalizarea modernizării secţiei medicale demarate în anul bugetar 2014; 

 dotarea cu aparatură medicală; 

 dotarea cu paturi şi mobilier medical; 

 obţinerea certificatelor de acreditare C.O.N.A.S.; 

 obţinerea de certificat RENAR pentru Laboratorul clinic judeţean de urgenţă; 

 începerea lucrărilor de modernizare a laboratorului, care a înregistrat un procent de 

50% din lucrări, astfel încât pentru perioada 2016 să fie obiectiv realizat; 

 continuarea lucrărilor de mansardare a Spitalului de Pneumoftiziologie; 
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 iniţierea unui proiect pentru realizarea unui laborator de analize umane regional, în 

cadrul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, cu specific pe 

acest domeniu; 

 amenajarea de noi spaţii în unităţile medicale pentru îmbunătăţirea activităţii 

medicale, cu scopul de a contracta servicii medicale cu Casa Judeţeană de 

Asigurări de Sănătate Galaţi; 

 finalizarea contractului (parteneriat) cu Academia de Ştiinţe Medicale pentru 

dotarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” cu un angiograf 

digestiv, unic în zona de est şi sud – est a ţării; 

 susţinerea proiectului de extindere a spaţiilor de cazare medicală pentru Unitatea 

Medico – Socială Găneşti. 

 Şcolile speciale din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi au beneficiat de 

alocarea bugetară pentru funcţionare şi implementare a legii învăţământului în limita 

prevederilor bugetare. De asemenea, au fost susţinute solicitările de dotare şi investiţii 

privind modernizarea spaţiilor de învăţământ. 

 
XI. -DOMENIUL PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALA SI INTEGRAREA 
EUROPEANA 
 
Activităţile realizate în anul 2015 de DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin 
compartimentele sale (Compartimentul Programe, Compartimentul Cooperare 
Internaţională şi Centrul Europe Direct) au avut ca principale obiective: 

 Implementarea şi/sau monitorizarea implementării proiectelor finanţate din 
fondurile structurale şi de investiţii europene sau din alte surse de finanţare; 

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

 Gestionarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională ale judeţului Galaţi cu 
structuri similare din ţară şi străinătate sau ca membru a unor organizaț ii naț ionale şi 
internaţionale din care este parte;  

 Gestionarea şi diseminarea informaţiei europene; 

 Promovarea imaginii judeţului Galaţi şi a Consiliului Judeţului Galaţi. 

În cadrul COMPARTIMENTULUI PROGRAME s-au desfăşurat o serie de activităţi dintre 
care amintim:  

 Actualizarea şi gestionarea bazei de date cu privire la oportunităţile de 
finanţare active pentru anul 2015; 

 Actualizarea şi gestionarea bazei de date privind situaţia proiectelor cu 
finanţare  externă precum şi a derulării proiectelor finanţate la nivelul judeţului 
Galaţi; 

 Acordarea de consultanţă tehnică de specialitate consiliilor locale şi altor 
actori locali interesaţi pentru identificarea de programe de finanţare în vederea 
dezvoltării socio–economice a judeţului; 

 Activităţi de implementare şi monitorizare a implementării proiectelor: 
o  „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013, Axa prioritară 4 „Implementarea 
sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, Domeniul major de 
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intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea 
biodiversităţii şi reţelei Natura 2000”; 
o „Servicii publice electronice pentru o administraț ie eficientă în județ ul Galaț i”, 
finanț at prin Programul Operaț ional Sectorial „Creș terea Competitivităț ii Economice” 
2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaț iei ș i Comunicaț iilor pentru sectoarele privat 
ș i public”, Domeniul major de intervenț ie 2 „Dezvoltarea ș i creș terea eficienț ei 
serviciilor publice electronice”, Operaț iunea 1 „Susț inerea implementării de soluț ii de e-
guvernare ș i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 
o „Siguranț ă prin Achiziț ia de Vehicule Eficiente în intervenț iile pentru situaț ii de 
urgenț ă – SAVE”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii 
de urgenţă”; 
o  „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat“, finanţat în cadrul 
Programului PHARE 2001 Coeziune Economică şi Socială -  Schema de Investiţii în 
Servicii Sociale. 
o „Casă deschisă pentru bătrânii străzii“, finanţat în cadrul Programului PHARE - 
ACCESS”. 

 Activităţi în vederea asigurării sustenabilităţii proiectelor: 
 
o „Centrul Multicultural „Dunărea de Jos”, str. Domnească, nr. 91, Municipiul Galaţi, 
Judeţul Galaţi”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 
prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul 
de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de 
dezvoltare urbană”; 
o „Modernizare, extindere ș i dotare Ș coala specială Emil Gârleanu, municipiul 
Galaț i, județ ul Galaț i”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 
2013, Axa Prioritară 3: “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 3.4 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”; 
o „Modernizare şi extindere Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu 
Handicap Adulte nr. 1”, (fost Centru de Plasament) finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007–2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale“, 
Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale“; 
o „Reabilitare şi modernizare DJ 251 între municipiile Tecuci şi Galaţi, sector km 24 
+ 000 – 53 + 350” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major 
de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”; 
o „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi” finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică”Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice; 
o „O nouă abordare strategică a judeţului Galaţi” finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Axa prioritară 1 „Îmbunătăţirea de 
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1 
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“Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ – Strategii de 
dezvoltare locală”. 

 Întocmirea informărilor cu privire la stadiul implementării proiectelor 
gestionate la nivelul compartimentului; 

 Gestionarea participării Consiliului Judeţului Galaţi în cadrul Asociaț iei de 
Dezvoltare Intercomunitară ISU Constanț a; 

 Participarea la manifestări specifice domeniului de activitate al 
Compartimentului Programe: 
o Şedinţele de lucru ale Grupului de lucru mixt judeţean pentru romi,  organizate de 
Biroul Judeţean pentru Romi, din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi; 
o Conferinț a interactivă „Acceptă-mă! Acces ș i egalitate pe piaț a muncii”, 
organizată de Direcț ia Generală de Asistenț ă Socială ș i Protecț ia Copilului Galaț i, la 
Hotel Dunărea (ianuarie); 
o Evenimentul de informare „Caravana PODCA vine în regiunea voastră!”, organizat 
de Autoritatea de Management pentru Programul Operaț ional Dezvoltarea Capacităț ii 
Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale ș i Administraț iei Publice, la 
Hotel Vega (aprilie); 
o Conferinț a de promovare a proiectului „Dezvoltarea de întreprinderi sociale 
incluzive pentru persoanele vulnerabile în regiunile Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est, Sud, 
Nord-Vest, Bucureș ti - Ilfov – UNI 2014”, organizată de Biroul Județ ean pentru Romi, la 
Hotel Galaț i (mai); 

o Sesiunea de instruire cu tema „Implementarea proiectelor”, organizată de 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaț ional Regional din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale ș i Administraț iei Publice, la Hotel Faleza (mai); 

o Întâlniri de lucru regionale privind stabilirea prevederilor cadru ale Programului 
Operaț ional Regional 2014-2020 ș i a portofoliului de proiecte ce urmează a fi finanț ate 
prin acest program, organizate de Agenț ia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, la 
sediul Agenț iei din Brăila (periodic); 

o Întâlnirea de informare a actorilor locali în vederea constituirii Grupurilor de 
Acț iune Locală din sectorul Pescăresc, iniț iată de Direcț ia Generală de Pescuit, 
Autoritatea de Management a Programului Operaț ional de Pescuit din cadrul Ministerului 
Agriculturii ș i Dezvoltării Rurale, eveniment care a avut loc la Hotel Galmondo (iulie); 

o Întâlnirea de lucru regională privind armonizarea ș i coordonarea investiț iilor 
finanț ate din fonduri europene ș i bugetul de stat, organizată de Banca Mondială în 
colaborare cu Agenț ia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, la sediul Agenț iei din 
Brăila (septembrie); 

o Sesiunea de informare „Caravana Programul Operaț ional Regional 2014 – 2020”, 
organizată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaț ional Regional din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale ș i Administraț iei Publice, la sediul Agenț iei 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est din Brăila (septembrie); 

o Lansarea broș urii de prezentare ș i vernisajul expoziț iei fotografice a proiectului 
„La pescuit – promovarea pescuitului ca ocupaț ie tradiț ională în Lunca Joasă a Prutului 
Inferior ș i Dunărea Inferioară”, organizate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaț i, 
la Hotel Mercur (noiembrie); 

o Conferinț a regională privind rezultatele Programului Operaț ional Regional 2007 – 
2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, organizată de Agenț ia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru acest program, susț inută 
la sediul Consiliului Județ ului Galaț i (decembrie). 
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Principalele activităţi desfăşurate de COMPARTIMENTUL COOPERARE 
INTERNAŢIONALĂ cuprind: 

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

o Vizita la Galaţi a reprezentanț ilor Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, (martie); 

o Vizita la Galaţi a Ambasadorului Republicii Polone la Bucureşti – Excelenţa Sa, dl. 
Marek Szczygiet (aprilie); 

o Vizita la Galaţi a Ambasadorului Republicii Populare China la Bucureşti – 
Excelenţa Sa, vizitei Xu Feihong (septembrie). 

 Organizarea şi participarea la întrunirile cu reprezentanţi ai autorităţilor 
administrative din alte state în cadrul relaţiilor de înfrăţire sau cooperare 
internaţională ale judeţului Galaţi: 

o Vizita oficială a reprezentanț ilor Consiliului Județ ului Galaț i la Aquitaine, în 
perioada 25 septembrie – 2 octombrie 2015, ocazie cu care s-a semnat ”Scrisoarea de 
intenț ie” privind colaborarea bilaterală dintre cele două regiuni; 

o Vizita la Galaţi a unei delegaț ii din cadrul Primăriei Cahul, R. Moldova (noiembrie); 

o Vizita la Galaț i a delegaț iei Consiliului Regional Aquitaine, Franț a în vederea 
semnării Convenț iei cadru de colaborare între cele două regiuni pentru perioada 2015-
2017. 

 Organizarea participării şi/sau participarea la diferite manifestări în 
conformitate cu obiectul de activitate al compartimentului: 

o Manifestările organizate în cadrul proiectului „Regional Bussiness Incubators 
Network – Back Sea Bi-Net” la Tulcea (martie); 

o Workshopul ”Ce teritoriu European ne dorim?” organizat la Luxemburg de către 
Departamentul de Afaceri Europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Durabile ș i 
Infrastructurii, Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului (aprilie); 

o Conferinț a ”Coordonarea, armonizarea ș i prioritizarea investiț iilor pentru 
România” organizată de Banca Mondială ș i Ministerul Dezvoltării Regionale ș i 
Administraț iei Publice la Bucureș ti (aprilie); 

o Seminarul ”Cum poate Uniunea Europeană să sprijine îmbunătăț irea 
accesibilităț ii teritoriale” organizat de Conferinț a Regiunilor Periferice Maritime la 
Marsilia, Franț a (aprilie); 

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

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

o Şedinţele de lucru organizate de Compania Naţională Administraţia Porturilor 
Dunării Maritime S.A. Galaţi pentru stabilirea unor aspecte ce prezintă interes pe plan 
local şi regional (periodic);  

o Vizite ș i activităț i în cadrul proiectului bilateral Comenius implementat de Liceul 
Teoretic ”Emil Racoviț ă” ș i Liceu Scientifico ”Nicola Pizi” din Palmi, Italia (aprilie); 

o Festivalul de fanfare ș i mâncare tradiț ională organizat de Primăria Oraș ului 
Edirne, Turcia (mai); 
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o ”Forumul Regional al Apei Dunăre - Europa de Est 2015” organizat de Asociaț ia 
Română a Apei cu sprijinul IWA (iunie); 

o Manifestările artistice prilejuite de ”Zilele Europene ale Dunării„ organizate de 
Teatrul Pygmalion din Viena (iunie-iulie); 

o Ziua Cooperării Teritoriale Europene 2015 ș i întâlnirea Comitetului Comun de 
Monitorizare a Programului Operaț ional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 
2007-2013 (septembrie);  

o Ș edinț a Comisiei de Dezvoltare Regională ș i Cooperare Transfrontalieră din 
cadrul Euroregiunii ”Dunărea de Jos” ș i a Asociaț iei de Cooperare Transfrontalieră 
”Euroregiunea Dunărea de Jos” (octombrie); 

o Workshop de promovare a oportunităţilor de finanţare puse la dispoziţie de statul 
român şi Uniunea Europeană pentru mediul public şi privat în perioada 2015 - 2020 
organizat la Galaț i de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (octombrie); 

o Adunarea Generală a Conferinț ei Regiunilor Periferice Maritime (noiembrie); 

o Conferinţa Internaţională „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, organizată de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici la Sibiu (noiembrie); 

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

 Întocmirea documentaţiilor necesare în vederea deplasării în străinătate a 
unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi. 

 Participarea la manifestări specifice şi formularea de observaţii – contribuţie 
în procesul de programare a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană 
pentru perioada 2014-2020: 

o Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova; 

o Programul Operaţional Comun România-Ucraina; 

o Programul Transnaţional Dunărea; 

o Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre. 

 Implementarea proiectului de cooperare descentralizată dintre Consiliul 
Judeţului Galaţi şi Consiliul Regional Aquitaine „Sprijin pentru formarea în sectorul 
sănătăţii, sectorul agro-alimentar, schimburi de liceeni şi studenţi şi schimburi 
culturale” în cadrul căruia s-au derulat următoarele activităţi: 

o Un stagiu de pregătire la Bordeaux pentru doi elevi de la Liceul de Arte ”Dimitrie 
Cuclin”, desfăș urat în perioada 12-31 ianuarie 2015;  

o ”Festivalul Tinerilor” din Aquitaine la care au participat doi elevi ș i un însoț itor de 
la Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin”, respectiv 5 elevi ș i un însoț itor de la Colegiul 
Naț ional A.I. Cuza, desfăș urat în perioada 7-14 mai 2015; 

o Un stagiu de pregătire a doi elevi francezi la Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin” în 
perioada 16 aprilie - 15 mai 2015 ș i a domnului Thierry Kadouch, directorul Liceului Jean 
Renou din La Reole în perioada 19-23 aprilie 2015; 

o Participarea a 5 elevi din partea Liceului de Arte ”Dimitrie Cuclin” la Festivalul 
”Primăvara Muzicii Liceenilor” organizat de către Liceul Jean Renou din La Reole, 
Aquitaine în perioada 24 mai - 1 iunie 2015; 

o Misiunea oficială a Preș edintelui Consiliului Județ ului Galaț i ș i a domnului Dan-
Lilion Gogoncea, consilier județ ean, în Aquitaine în vederea semnării unei scrisori de 
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intenț ie privind cooperarea descentralizată între Galaț i ș i Aquitaine în perioada 2015-
2017, desfăș urată în perioada 25 septembrie - 2 octombrie 2015; 

o Misiunea în Aquitaine a unor reprezentanț i ai Liceului de Arte ”Dimitrie Cuclin” în 
cadrul unui proiect Erasmus desfăș urat cu liceul similar din La Reole, Aquitaine, în 
perioada 21-26 septembrie 2015; 

o Vizita oficială a delegaț iei franceze la Galaț i în vederea semnării Convenț iei 
Cadru de Cooperare între Unitatea administrativ-teritorială Județ ul Galaț i prin Consiliul 
Județ ean Galaț i ș i Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul 
Regional Aquitaine 2015-2017 ș i a Programului de cooperare 2015-2017, desfăș urată în 
perioada 22-25 noiembrie 2015. 

 Sprijinirea implementării Proiectului „Tineri pentru România” prin 
identificarea şi acordarea de consultanţă comunelor din judeţul Galaţi în vederea 
participării la proiectul gestionat de Asociaţia belgiană „Solidarité Horia-Quevy”; 

 Gestionarea participării Consiliului Judeţului Galaţi în cadrul organizaţiilor 
internaţionale din care face parte, precum şi în alte organizaţii interne şi 
internaţionale cu care judeţul Galaţi a stabilit relaţii de colaborare: 

o Euroregiunea „Dunărea de Jos”; 
o Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”; 
o Adunarea Regiunilor Europei (ARE); 
o Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR); 
o Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM); 
o Comunitatea de Lucru a Statelor Dunărene (ARGE Donaulaender); 
o Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene (UNCJR); 
o Fundaţia Medicală Universitară ”Dunărea de Jos”; 
o Clubul Gălăţean al Mării Negre. 

 Analiza şi întocmirea documentaţiei necesare participării Consiliului 
Judeţului Galaţi la constituirea unei noi structuri de interes public - Clusterul IT&C 
Dunărea de Jos; 

 Colectarea materialelor şi elaborarea, în colaborare cu compartimentele de 
specialitate din cadrul instituţiei a Programului de Dezvoltare al Judeţului Galaţi 
pentru perioada 2016-2021; 

 Realizarea şi transmiterea materialelor de promovare a judeţului Galaţi; 

 Asigurarea traducerii şi interpretariatului pentru activităţile specifice; 

 Realizarea şi/sau transmiterea felicitărilor şi materialelor promoţionale cu 
ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun tuturor colaboratorilor din ţară şi străinătate 
ai Consiliului Judeţului Galaţi; 

 Corespondenţă şi derularea de activităţi în colaborare cu parteneri din 
regiunile cu care judeţul Galaţi are stabilite relaţii de cooperare (regiunea Aquitaine, 
Franţa, provincia Hubei, R. P. China, regiunea Odessa, Ucraina); 

 Accesarea site-urilor internet în vederea obţinerii de informaţii referitoare la 
organizaţiile internaţionale; 

 Actualizarea permanentă a unei baze de date cu datele de contact ale 
structurilor cu care colaborează Consiliul Judeţului Galaţi; 

 Colaborarea cu restul compartimentelor Direcţiei şi cu direcţiile din aparatul 
propriu al CJ Galaţi în vederea soluţionării diverselor probleme. 
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CENTRUL EUROPE DIRECT a desfăşurat pe parcursul anului 2015 o serie de activităţi 
dintre care amintim: 

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

o Organizarea, în colaborare cu Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi, a 
evenimentului "A vous la parole" (martie); 

o Organizarea, în colaborare cu Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi, a 
evenimentului caritabil "Visul unei nopţi de primăvară" (martie); 

o Participare la Simpozionul ”National eTwinning” – o comunitate de învăț are 
(aprilie); 

o Organizarea a 15 sesiuni de informare pe teme europene în cadrul campaniei 
„Spring Day” având ca beneficiari 396 persoane (aprilie – iunie); 

o Organizarea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, a 
Turneului Judeţean de dezbateri academice "Europa dezbate!" (aprilie); 

o Participare la organizarea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi, a Festivalului Naţional de Dans ”Împreună pentru viitor”; 

o Participare la organizarea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi, a Olimpiadei Naţionale de Chimie; 

o Organizarea concursului de desene „Culorile Europei”, dedicat copiilor din 
grădiniţele din judeţul Galaţi şi a expoziţiei de desene cu prilejul Zilei Europei, la sediul 
Consiliului Judeţului Galaţi (mai); 

o Organizarea concursului de abilităţi „Europa în mâinile tale”, dedicat elevilor din 
clasele I – IV din judeţul Galaţi (mai); 

o Organizarea concursului de afişe „Europa prin ochii tăi”, dedicat elevilor din 
clasele V – VIII din judeţul Galaţi (mai); 

o Organizarea concursului de fotografie pe teme europene „Obiectiv Europa”, 
dedicat elevilor din clasele IX - XII din judeţul Galaţi (mai); 

o Organizarea de evenimente publice de promovare a UE ș i de comunicare pe 
teme europene: „9 Mai - Ziua Europei” (la Centrul Multicultural), „1 Iunie, Ziua Copilului 
din Tine!” (la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”) şi „Zilele 
Patrimoniului European” (la Centrul Multicultural); 

o Organizarea Târgului de proiecte de cooperare transfrontalieră "Dezvoltare 
globală în zona Dunării de Jos" (august); 

o Organizarea, în colaborare cu Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, a 
evenimentului "Noaptea Cercetătorilor" (septembrie); 

o Organizarea a două evenimente în cadrul campaniei ”Sănătate fără frontiere” 
(noiembrie - decembrie); 

o Organizarea a 4 evenimente în cadrul campaniei ”Luna cooperării europene” 
(octombrie - noiembrie);  

o Realizarea unui schimb de decoraţiuni de Crăciun - activitate iniţiată de Centrul 
Europe Direct Llangollen, Marea Britanie, ce a implicat un număr mare de şcoli din statele 
membre UE (decembrie); 
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o Organizarea sesiunii de informare „Planul judeţean de comunicare pe teme 
europene pentru anul 2015”, (decembrie); 

o Elaborarea şi transmiterea a 12 buletine electronice de informare europeană 
dedicate reţelei de multiplicatori de informaţie europeană, reţelei judeţene de jurnalişti, 
cadrelor didactice din municipiul Galaţi, elevilor şi voluntarilor din municipiul Galaţi, 
precum şi reprezentanţilor administraţiei publice locale din judeţul Galaţi; 

o Realizarea şi actualizarea publicaţiei „Galaţi, vocaţie europeană”, grupul ţintă 
fiind reprezentat de instituţiile/organizaţiile interesate din judeţul Galaţi, reţeaua de 
biblioteci şcolare, profesori de istorie şi profesori de învăţământ primar din judeţul Galaţi; 

o Realizarea şi actualizarea publicaţiei „Savoare şi arome europene” – grupul 
ţintă fiind reprezentat de publicul larg din judeţul Galaţi. 

 Elaborarea documentaţiei de finanţare pentru proiectul „Centrul Europe 
Direct 2016” - finanţat de Comisia Europeană prin Direcţia Generală Comunicare; 

 Activităţi de implementare şi monitorizare a implementării proiectelor: 

o  „Centrul Europe Direct Galaţi 2013-2017” finanţat de Comisia Europeană prin 
Direcţia Generală Comunicare; 

o „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni” finanţat prin Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, 
acolo unde este necesar”; 

o „Administraţie pentru cetăţeni - servicii eficiente şi de calitate” finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III 
"Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul 
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 

 Activităţi de monitorizare ex-post a implementării proiectelor în vederea 
asigurării sustenabilităţii acestora: 

o „Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului Clinic „Sf. Apostol Andrei” finanț at în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de 
intervenţie 3.1 „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate”. 

o „Mediul de afaceri - promovare şi dezvoltare sustenabilă”, finanț at în cadrul 
Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, 
Prioritatea 3 – „People to people”; 

o „Centrul Multicultural „Dunărea de Jos”, str. Domnească, nr. 91, Municipiul 
Galaţi, Judeţul Galaţi”, finanț at în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. 

 Participarea şi susţinerea de prezentări la simpozioane, seminarii, întâlniri şi 
şedinţe de lucru: 

o Conferinţa „Europa jurnaliştilor din amfiteatre”; 
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o Conferinț a de instruire a reț elei naț ionale a Centrelor Europe Direct;  

o Simpozionul „eTwinning – o comunitate de învăţare”;  

o Campania „Europa, casa noastră”; 

o Bursa Generală a Locurilor de Muncă, eveniment organizat de către Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi; 

o Evenimentul ”Ziua Informării EURES”; 

 Întocmirea informărilor cu privire la stadiul implementării proiectelor şi a 
corespondenţei specifice compartimentului; 

 Participarea la elaborarea, în colaborare cu compartimentele de specialitate 
din cadrul instituţiei a Programului de Dezvoltare al Judeţului Galaţi pentru 
perioada 2016-2021. 

De asemenea, pentru îndeplinirea atribuț iilor proprii, la nivelul tuturor compartimentelor 
s-au desfăș urat activităț i privind: 

 Soluţionarea corespondenţei curente pe diferite domenii de activitate; 

 Analiza modificărilor legislaţiei de specialitate în domeniile de activitate ale 
Direcţiei; 

 Colaborarea cu toate structurile din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi şi aflate sub autoritatea acestuia, în vederea bunei desfăşurări a 
activităţii instituţiei; 

 Întocmirea ș i susț inerea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Județ ului 
Galaț i pe domeniile de activitate specifice Direcţiei; 

 Realizarea de informări către conducerea instituț iei privind principalele 
activităț i desfăș urate în cadrul Direcț iei în vederea adoptării unor decizii; 

 Participarea la şedinţele de lucru organizate la nivelul conducerii instituț iei; 

 
XII.- DOMENIUL PRIVIND COORDONAREA INSTITUŢIILOR ŞI SERVICIILOR  
PUBLICE DE SUB  AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN 

 
Un rol deosebit de important al Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, care derivă 

din atribuţiile sale legale, este de a coordona şi controla activitatea instituţiilor şi serviciilor 
publice de sub autoritatea Consiliului, din  instituţii publice de cultură (Muzeul de 
Istorie”Paul Păltânea” Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Complexul Muzeal de Ştiinţe 
ale Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi, Biblioteca ”V.A. Urechia”, şi Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos”), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Serviciul 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Serviciul Public Comunitar 
Judeţean de Evidenţă a persoanelor, Camera Agricolă, unităţi sanitare (Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul de Boli 
Infecţioase „Cuvioasa Parascheva”, Unitatea Medico Socială Găneşti). 

 
Muzeul de istorie”Paul Păltânea” Galaţi, în mod tradiţional s-a implicat în viaţa 

comunităţii locale prin acţiunile realizate în colaborare cu instituţiile şcolare, Universitate, 
autorităţi locale, agenţi economici, instituţii guvernamentale şi ONG-uri. Pentru realizarea 
acţiunilor culturale şi buna funcţionare a instituţiei în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 
2015, Muzeului de Istorie Galaţi i s-a alocat subvenţie în sumă de 2.099.988 lei şi s-a 
consumat 2.337.384 lei.La realizarea taxelor de vizitare au contribuit în mod deosebit, pe 
lângă expoziţiile de bază, organizarea a numeroase expoziţii temporare şi activităţi 
culturale ca: 
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- Micro expoziţie: : EXPONATUL LUNII “PUMNAL DE TIP, LOBOJKOVKA 
DESCOPERIT LA ROGOJENI, JUDEŢUL GALAŢI” 
- Expoziţie; „PICTÂND LA CIUŞLEA” 
- Micro-expoziţie: EXPONATUL LUNII: „TĂBLIŢA VOTIVĂ „CAVALERUL, TRAC” 
DESCOPERITĂ LA TIRIGHINA-BĂRBOŞI, JUDEŢUL GALAŢI” 
-  Micro expoziţie: EXPONATUL LUNII: „PÂINE DE LA 1892” 

- Evocare: „VIAŢA COTIDIANĂ LA DUNĂREA DE JOS ÎN EPOCA ANTICĂ”  

- Expuneri: „195 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA”  

În parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” şi Colegiul de Industrie 

Alimentară „Elena Doamna” Galaţi 

- Expuneri: „ŞTEFAN CEL MARE – PRIMII ANI DE DOMNIE”,      „ARME ALBE ŞI DE 
FOC DIN TIMPUL LUI ŞTEFAN CEL MARE” 
- Festivalul de datini: „SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII”, ediţia III, în parteneriat cu 
Asociaţia Culturală pentru tradiţie, istorie şi justiţie socială „Casa Rurală Ion Avram 
Dunăreanu” şi Primăria comunei Suhurlui 
--  Micro expoziţie: EXPONATUL LUNII: „PÂINE DE LA 1892” 

- Evocare: „VIAŢA COTIDIANĂ LA DUNĂREA DE JOS ÎN EPOCA ANTICĂ”  

În parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 16, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”,Şcoala 

Gimnazială nr. 22, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Biblioteca „V.A. Urechia”, Direcţia 

Judeţeană de Tineret şi Sport, Şcoala Gimnazială „Sfinţii Împăraţi”, Şcoala Gimnazială nr. 

1 Independenţa, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Târgu Bujor, O.N.G. 

„Mecanturist” Galaţi 

-- Lansarea volumelor: „MIHAI DIM. STURDZA LA 80 DE ANI. OMAGIU” şi „FAMILIILE 
BOIEREŞTI DIN MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ. ENCICLOPEDIE ISTORICĂ, 
GENEALOGICĂ ŞI BIOGRAFICĂ”, vol. 3, Cantacuzinii 
- Expunere: “SEMNIFICAȚ IILE ISTORICE ALE ZILEI DE 10 MAI” 
 În parteneriat cu Ș coala Gimnazială nr. 22 
- Expunere ştiinţifică: „ELENA CUZA (1825-1909), DOAMNA UNIRII PRINCIPATELOR 
ROMÂNE” în parteneriat cu Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galaţi 
- Expoziţie: “DONAŢI TRECUTUL PENTRU VIITOR!” în cadrul Festivalului Naţional al 
Cărţii „Axis Libri”, Ediţia a VII-a 
- Expoziţia de fotografie şi desen: „ISTORIA ÎN CULORI A PLAIURILOR NATALE” în 
parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila. 
 

Muzeul de arta vizuală a desfăşurat în anul 2015, activităţi de: cercetare (40 
activităţi), expoziţii ( expoziţii de grafică, pictură, sculptură, caricatură, etc.), publicitate, 
cataloage,  manifestări în străinătate( Budapesta, Viena), tabere de creaţie şi activităţi cu 
publicul. 

O parte însemnată a activităţii muzeului s-a desfăşurat în cadrul diferitelor 
programe destinate publicului, acestea concretizându-se în lansări de carte, lecţii de 
educaţie estetică, spectacole însoţite de expuneri pe teme de artă. 

Instituţia a contribuit, atât logistic cât şi prin consultanţă, la realizarea proiectelor 
culturale ale administraţiei publice locale şi centrale realizând activităţi în comun cu 
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Galaţi, cu Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos”, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” şi Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi 
precum şi cu instituţii de învăţământ ce ţin de autorităţile locale şi judeţene. Complexul 
Muzeal a căutat să cultive, alături de celelalte instituţii de cultură din oraş, manifestări 
care să genereze produse cultural-educative şi ştiinţifice astfel încât aria de adresabilitate 
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să fie extinsă către cel mai divers public şi, în acelaşi timp, îmbogăţind formele sale de 
expresie. 

 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi în anul 

2015 a desfăşurat activităţile ce au fost reliefate în 93 articole de presă scrisă şi on-line: 
Viaţa Liberă Galaţi, Adevarul, PresaGalatiBraila.com, Imparţial, România Pozitivă, 
Monitorul de Galaţi şi PresaGalaţi.ro. 

Activităţile instituţiei  au fost promovate susţinut prin intermediul paginii proprii de 
internet, actualmente fiind în teste o versiune îmbunătăţită a site-ului, atât din punct de 
vedere grafic cât şi al securităţii.  

Promovarea a fost făcută şi prin intermediul pliantelor, posterelor sau banner-elor 
distribuite în instituţiile de învăţământ şi cultură din Galaţi, dar şi prin pagina de Facebook 
a instituţiei, prin postarea de fotografii şi informaţii actualizate. 

În cursul anului 2015, au fost postate 112 ştiri, informaţii sau anunţuri, care au fost 
accesate direct de 303.492 persoane, comparative cu numărul de persoane care au 
accesat pagina de Facebook a instituţiei în anul 2014 de 274.325 şi de 289.349, în anul 
2013. 
 Complexul Muzeal de ştiinţele  naturii Galaţi  s-a concentrat în permanenţă asupra 
publicului şi comunităţii, prin dezvoltarea şi menţinerea unor legături puternice şi de lungă 
durată cu şcolile, universităţile, bibliotecile şi diverse organizaţii civice. Îmbunătăţirea 
calităţii activităţilor cultural-educative şi ştiinţifice, ameliorarea poziţiei pe care 
Complexului Muzeal o are în mişcarea culturală românească, au adus, cu siguranţă, 
beneficii pe termen lung, atât municipiului şi regiunii din care face parte, cât şi întregii ţări, 
contribuind la consolidarea bunei reputaţii pe care deja a dobândit-o pe plan judeţean şi 
naţional. 

Contextul european relevă evoluţia către o societate a învăţării continue, 
globalizarea economiei şi progresul eonomic rapid, mai ales în domeniul tehnologiei 
informaţiilor şi comunicaţiilor, dezvoltarea mişcării open acces, toate acestea obligând 
muzeele publice să reînnoiască, într-un ritm rapid, conţinutul ştiinţific al informaţiilor şi 
mijloacele de valorificare ale acestora.  

Pe plan naţional există o serie de direcţii strategice de dezvoltare a instituţiilor 
muzeale publice, din care au fost selectate cele mai relevante aspecte pentru proiectele 
de dezvoltare ale complexului muzeal, care se referă la: sprijinirea cunoaşterii sub toate 
aspectele prin oferta de servicii de specialitate către persoane fizice şi organizaţii, 
extinderea accesului la colecţii şi dezvoltarea de noi servicii pentru beneficiari, 
perfecţionarea instrumentelor de acces la informaţiile cultural-educative Se poate observa 
că, în anul 2015, numărul total de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
“Răsvan Angheluţă” Galaţi a fost cu cca. 40% mai mare faţă de cel din 2014, creşterea cu 
37.470 de vizitatori fiind explicabilă, în primul rând, prin redeschiderea pentru public a 
Grădinii Zoologice din Pădurea Gârboavele, începând cu data de 13.08.2015. Se poate 
observa că, în anul 2015, numărul total de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele 
Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi a fost cu cca. 40% mai mare faţă de cel din 2014, 
creşterea cu 37.470 de vizitatori fiind explicabilă, în primul rând, prin redeschiderea 
pentru public a Grădinii Zoologice din Pădurea Gârboavele, începând cu data de 
13.08.2015 

Chiar dacă doar Grădina Zoologică a adus un total de 29.500 de vizitatori, în 2015, 
s-a înregistrat o creştere cu 7.970 de vizitatori şi la alte secţii ale instituţiei (Muzeu, 
Acvariu, Grădina Botanică), faţă de anul 2014. 

Şi veniturile proprii, obţinute din vânzarea de bilete în anul 2015 (383.210 lei), au 
fost cu 141.820 lei mai mari decât cele din anul 2014 (241.390 lei), respectiv, cu 144.410 
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lei mai mari decât cele din 2013 (238.800 lei) ca expresie a plus-valorii produselor 
complexului muzeal; 
 
 

NUMĂR DE VIZITATORI 2014 2015 

1. VIZITATORI (CU TAXĂ) 65.865 97.735 

1.1 Muzeu, Grădina Botanică, Acvariu 57.365 67.135 

Adulţi  27.965 32.335 

Copii 29.400 34.800 

1.2 Planetariu 8.500 6.900 

Adulţi  2.000 1.900 

Copii 6.500 5.000 

1.3 Grădina Zoologică - 23.700 

Adulţi  - 17.100 

Copii - 6.600 

2. VIZITATORI (FĂRĂ TAXĂ) 28.000 33.600 

2.1 Muzeu, Grădina Botanică, Acvariu 22.700 24.900 

2.2 Planetariu 5.300 2.900 

2.3 Grădina Zoologică - 5.800 

TOTAL 93.865 131.335 

 
În consecinţă, se poate aprecia că obiectivele cu privire la atragerea mai multor 

categorii de public au fost atinse până în prezent, iar în perspectivă, Complexul Muzeal îşi 
propune o creştere cantitativă pe întreg spectrul categoriilor de public la care s-a făcut 
referire mai sus. 
 

Biblioteca Judeţeană V.A.Urechia Galaţi  îşi desfăşoară activitatea preponderent 
în aria municipiului Galaţi, alături de instituţii care se adresează comunităţii gălăţene în 
vederea informării şi educării non-formale: bibliotecile de la Universitatea Dunărea de Jos 
şi de la Universitatea Danubius, bibliotecile şi centrele de documentare şi informare din 
şcoli şi Casa Corpului Didactic, biblioteci specializate ale unor O.N.G.-uri şi instituţii de 
stat precum şi instituţii de cultură locale. 
Instituţia a derulat în ultimii ani un număr important de proiecte, care au vizat extinderea 
teritorială a serviciilor prin filialele deschise atât la Galaţi (Filiala nr.2-„Paul Păltânea” care 
este în curs de amenajare) cât şi din alte ţări: Ucraina ( Reni şi Ismail), Republica 
Moldova(Giurgiuleşti, Cahul şi Chişinău si Comrat). 
 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat în anul 2015 un total de 1.478 
manifestări culturale, cu 586 mai mult faț ă de anul 2014 (892 manifestări culturale) prin 
forţe proprii sau în colaborare cu diferite organizaţii. Dintre acestea 572 au fost expoziț ii 
tematice. Evenimentele au fost organizate atât la sediul central, la filiale cât şi în spaţii 
non-formale .  
 La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria 
bibliotecii de 253.691 persoane, cu 16.619 persoane mai mult faț ă de anul 2014 (94.072 
persoane) la care se adaugă 764.558 vizitatori direcţi la Bibliotecă şi Filiale. 

Apariţii în mass-media scrisă locală şi centrală: în anul 2015 au fost înregistrate 
590 articole referitoare la activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă, o cifră mult 
crescută faţă de 2014 (561 articole) şi faţă de 2013 (564 articole), iar în presa de 
specialitate ne regăsim în revistele: Biblioteca, Axis Libri, Porto-Franco, Dominus, 
Antares, Şcoala gălăţeană, Revista de la Dunărea de Jos, Convorbiri literare, Cronica, 
Contemporanul. Ideea Europeană. De un real folos în acest sens ne-au fost şi ne vor fi 
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publicaţiile proprii, ale bibliotecii, care, circulând în rândul colaboratorilor noştri din 
domeniul cultural, şcolar şi universitar fac cunoscute priorităţile, strategiile de acţiune şi 
perspectivele pe care le deschidem în faţa publicului larg. În mass-media audio şi vizuală 
au fost un număr de 65 de apariţii, de regulă ale Conducerii instituţiei. 

Alte două proiecte,care şi-au propus promovarea culturiivii,dar şi a moştenirii 
culturale locale s-au bucura tde un real  succes,reafirmândrolul Biblioteciide centru 
culturalalurbei. Pe lângă acestea, Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte mai 
mici cu parteneri locali din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a organizaţiilor non 
guvernamentale, care vizau promovarea lecturii, a studiului şi cercetării, numărul 
acestora menț inându-se la un nivel ridicat. S-a încheiat un număr de 85 de protocoale 
de colaborare cu diverse instituţii precum şi un număr de 62 de proiecte educaţionale. 
 În urma analizei  datelor statistice apreciem că, evenimentele culturale 
organizatede Biblioteca Judeţeană„V.A.Urechia“ în anul 2015 au avut un impact extrem 
de favorabil asupra publicului gălatean- continuarea promovării memoriei locale prin 
intermediul paginii de Facebook a Serviciului Referinţe, fiind exploatată activitatea de 
cercetare din cadrul Serviciului, popularizate colecţiile de memorie locală ș i promovate 
personalităţile locale, în acest mod fiind accentuat rolul Bibliotecii în comunitate în calitate 
de depozit de memorie locală, fiind atraș i membri ai comunităț ii interesaţi de istoria 
locală spre bibliotecă pentru împărtăşirea colecţiilor personale cu caracter iconografic, 
fiind promovate informaț ii ș i manifestări de interes pentru comunitatea locală; au fost 
afiș ate un număr de 630 de postări; pagina a înregistrat o creș tere a numărului de 
aprecieri cu 1100 faț ă de sfârș itul anului trecut, ajungînd la sfârşitul anului 2014 la un 
număr total de 1705 de aprecieri.  

Impactul postărilor pe parcursul anului 2015, reprezentat de numărul de persoane 
care au văzut postările, a atins o medie de 3453 persoane pe zi, numărul de persoane 
care au văzut postările de pe pagina Serviciului ajungând la sfârș itul anului 2015 la 
1.276.817 utilizatori unici. Media pe zi a aprecierilor în această perioadă a fost de 258, a 
comentariilor 18 şi a distribuirilor 31.  Impactul total al postărilor: 1.276.817;  

Din concluziile desprinse ș i experienț a acumulată în anul 2015 se impune ca, în 
anul 2016, să acț ionăm mai eficient în atragerea de noi resurse  financiare prin proiecte 
locale, naț ionale ș i europene pentru a reuș i creș terea calitativă a serviciilor publice 
pentru utilizatori ș i, implicit, a vizibilităț ii imaginii publice a instituț iei noastre de cultură – 
Biblioteca Județ eană„V.A. Urechia”.  

 
Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi  care perioada 01.01.2015 – 

31.12.2015, datorită strategiei implementate, am avut o permanentă colaborare cu 
instituţiile de cultură care se adresează comunităţii galăţene câtşi cu instituţii similare din 
spaţiul euroregional. 

S-au întărit parteneriatele consacrate dar au apărut an de an, noi colaborări care 
au căpătat consistenţă reflectându-se în acţiuni care au marcat un proces evolutiv pentru 
viaţa culturală din zona Dunării de Jos şi nu numai. 

În perioada raportată, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a încheiat un număr 
de 31 de Contracte de Colaborare şi Parteneriat, (pe lângă cele 207 încheiate în anii 
2011-2014). 

În perioada la care face referire raportarea, în vederea asigurării stabilităţii şi 
siguranţei salariilor pentru angajaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a acoperit 
cheltuielile cu salarii în pondere de 100% din veniturile obţinute din subvenţia de la 
Consiliul Judeţului Galaţi. 
 Pentru perioada raportată, în cadrul programului de manifestări, Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” şi-a propus realizarea unui număr de 122 de evenimente, însă la finalul 
perioadei menţionate, în urma solicitarilor prin parteneriate s-a ajuns la numărul de 241 
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acţiuni realizate. 
Pe toată perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015, la manifestările organizate 

de către Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a participat un număr aproximativ de 
147.600 spectatori. 

În urma analizei programelor propuse în perioada raportată am constatat o 
îmbunătăţire progresivă şi semnificativă a feedback-ului membrilor comunităţii 
galăţene. 
 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
GALAŢI. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este instituţie 
publică,cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi. 
Realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a 
oricăror persoane aflate în nevoie. Asigură promovarea respectării drepturilor copiilor şi 
susţine reforma în domeniul prevenirii separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale 
a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi. 

In vederea asigurarii protectiei si promovarii drepturilor copilului, in anul 2014, 
DGASPC Galati a desfasurat activitati de prevenire a situatiilor de risc pentru copil si 
familia sa si a acordat servicii sociale pentru combaterea excluziunii sociale si cresterea 
calitatii vietii. 
Activitati de informare si prevenire 

1. Au fost organizate 5 actiuni de promovare a drepturilor copilului si de prevenire a 
violentei in familie si la scoala in 4 unitati scolare la care au participat 138 copii;  

2. Au fost organizate intalniri cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice din 
judetul Galati, cu atributii in asistenta sociala, in vederea transmiterii informatiilor 
actualizate privind instrumentarea cazurilor copiilor si familiilor aflate in situatii de 
risc din comunitate. Au participat 70 persoane din 50 din serviciile publice de 
asistenta sociala sau compartimente cu atributii de asistenta sociala din cadrul 
primariilor. 

Activitati de evaluare initiala a sesizarilor privind incalcarea drepturilor copilului 

 au fost evaluate 707 sesizari privind neglijarea copiilor/incalcarea drepturilor 
acestora. 

 au fost instrumentate in medie 990 sesizari privind incalcarea drepturilor copiilor; 

 au fost instrumentate 238 cazuri de copii aflati in risc de abandon in unitati 
sanitare; 

 au fost verificate 707 sesizari noi de abuz/neglijare asupra copiilor; 

 au fost efectuate 973 anchete sociale şi rapoarte de vizită au fost  efectuate in 
scopul clarificarii situatiei copiilor cu risc de abandon sau abuz; 

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

 asigurarea legaturii permanente cu unitatile sanitare pentru a preveni abandonul 
copiilor, in anul 2015,  indentificandu-se 4 copii abandonati in unitatile sanitare din 
judetul Galati; 

 consilierea si sprijinul acordat mamelor care prezinta risc de abandon al copiilor, 
instrumentandu-se 163 sesizari privind mame minore;  

 au fost efectuate 193 deplasari la unitati sanitare pentru a clarifica situatia copiilor; 

 au fost consiliate 177 persoane in vederea prevenirii unei sarcini nedorite 
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 590 persoane au beneficiat de servicii de consiliere pentru a rezolva diverse 
probleme in legatura cu minorii. 
 
 

 
Servicii sociale acordate copiilor şi familiilor acestora 
 

1. Protecţia copilului aflat în plasament la asistentul maternal profesionist  
 
In cursul anului 2015 a fost demarat procesul de recrutare, evaluare si atestare a noilor 

asistenti maternali profesionisti.  Astfel, au fost depuse 53 solicitari de a deveni asistent maternal 
profesionist din care 45 persoane au parcurs procesul de evaluare. Din acestia, 28 persoane au 
obtinut atestatul de asistent maternal iar 25 persoane au parcurs cursurile de formare si alte 3 
persoane avand cursul deja absolvit. 
Referitor la asistentii maternali profesionisti, au fost instrumentate urmatoarele: 

 Au fost acordate 28 atestate noi de asistenti maternali profesionisti; 

 Au fost reinnoite 93 atestate ale asistentilor maternali profesionisti; 

 Au fost retrase 23 atestate ale asistentilor maternali profesionisti. 
 

Referitor la copiii aflati in plasament la asistenti maternali profesinisti 
 
Situatia asistentilor maternali profesionisti  si a copiilor aflati in plasament la acestia se prezinta 
astfel : 

 

Tipuri de caz Anul  2014 Anul  2015 

Asistenti maternali atestati  369 372 

Asistenti maternali cu copii in plasament  

Din care: cu un copil in plasament  

cu doi copii in plasament  

cu trei copii in plasament  

367 

65 

290 

12 

368 

81 

270 

17 

Asistenti maternali care ocrotesc copii cu handicap  93 97 

Total copii aflati in plasament la asistent maternal 
profesionist  

681 672 

 
2. Protecţia copilului aflat în dificultate prin plasament în  familie 

 
La 31 decembrie 2015, sunt 403 copii aflati in plasament familial, din care 8 copii sunt 

plasati din alte judete, astfel : 
- 251 copii aflati in plasament la rude pana la gradul IV; 

- 152 copii aflati in plasament la alte familii/persoane. 
Comparativ cu anul anterior, se constata o tendinta de scadere a numarului total de cazuri 

de la 420 la 403 cazuri, avand in vedere faptul ca au fost inregistrate mai multe incetari a 
măsurilor de protectie speciala prin reintegrari familiale, prin instituirea tutelei sau prin incetari 
datorate atingerii varstei majoratului.  
Activitatea de protectie a copilului aflat in plasament familial este evidentiata in: 

- 1331 rapoarte de reevaluare trimestriale; 
- 399 revizuire Plan individual de protectie; 
- 473 rapoarte de vizita; 
- 108 rapoarte de evaluare detaliata. 
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Intrari in sistemul de protectie de tip familial la rude/alte persoane– 11 cazuri 
Iesiri din sistemul de protectie de tip familial la rude/alte persoane– 72 cazuri din care 18 
cazuri au fost reintegrate in familie si 54 cazuri au iesit din evidenta ca urmare a implinitii 
varstei majoratului. 
 

3 . Delincvenţa juvenilă 

In anul 2015,  au fost inregistrate sesizari cu privire la copii care au savarsit fapte penale  si nu 
raspund penal. Aceste sesizari se refera la fapte antisociale savarsite de 64 copii, dintre care 51 
copii au varsta intre 7-13 ani si 13 copii au peste 14 ani. In  anul 2014,  94 copii  au savarsit 126 
fapte penale si nu raspund penal.  

Comparativ cu anul 2014, numarul de copii care au savarsit fapte penale si nu raspund penal 
a scazut . Existenta faptelor savarsite de minori, se explica prin aparitia unor disfunctii la nivel 
familial, carente de afectivitate, efectele produse de criza economică cu urmări nefaste asupra 
vieţii materiale şi spirituale ale copiilor si familiilor acestora, lipsa de supraveghere permanentă 
de către părinţi, discontinuitatea în educaţie a minorilor de către şcoală 

 
 
 
4. Protecţia copilului prin adopţie  

Adoptia reprezinta finalitatea ideala in cazul copiilor lipsiti de ocrotirea parintilor 
naturali, previne intitutionalizarea,  prin adoptie respectandu-se un drept fundamental al 
copiilor si anume acela de a creste intr-o familie.Procedura adoptiei si implicit a potrivirii 
dintre parinte si copil pleaca de la nevoile copilului, adoptia urmarind identificarea celei 
mai potrivite familii pentru copil, si nu gasirea copilului care sa contituie un raspuns la 
problemele familiei.  

Dupa obtinerea atestatului, familiei ii va putea fi incredintat un copil adoptabil , 
pentru care instanta a admis deschiderea procedurii adoptiei interne. 

 
5. Protectia copilului in structuri de tip rezidential 
Serviciile de tip rezidential ofera acces copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc social 

si lipsiti temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor, pe o perioada de timp determinata, la 
servicii de protectie sociale, educationale, de recuperare/reabilitare, realizate  prin 
activitati de gazduire, asistenta medicala, ingrijire, educatie, socializare, 
consiliere/psihoterapie, precum si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, 
integrare socio-profesionala, (re)integrare familiala. Aceste servicii sunt acordate conform 
Planului individualizat de protectie al copilului si a Planului de recuperare pentru copilul cu 
dizabilitati. 

La 31 decembrie anul 2015, situatia copiilor/tinerilor cu masura de plasament in cadrul 
serviciilor de tip rezidential era urmatoarea: 

 servicii apartinand organizatiilor nonguvernamentale – 20 copii/tineri plasati; 

 servicii aflate in subordinea DGASPC Galati – 312 copii/tineri plasati; 

 centre de zi aflate in subordinea DGASCPC Galati – 24 copii ocrotiti. 

 

Grupe de 
varsta 

Ianuarie 2015 Decembrie 
2015 

0-1 an 11 1 

1-2 ani 9 9 

3-6 ani 18 11 

7-9 ani 29 24 

10-13 ani 86 90 
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14-17 ani 165 139 

Peste 18 ani 45 38 

Total 363 312 

 

Se observă că în perioada 2014-2015, numarul copiilor institutionalizati in serviciile 
de tip rezidential a scazut considerabil, cu toate ca, in perioada mentionata, s-au 
evidentiat efectele crizei economice caracterizate printr-o rata mai mare a abandonului de 
copii. De asemenea, in aceeasi perioada, numarul copiilor plasati in servicii apartinand 
ONG-urilor a fost in continua scadere, cazurile fiind preluate aproape in exclusivitate de 
catre DGASPC.  

Serviciile sociale de ingrijire de tip rezidential sunt oferite in urmatoarele structuri: 

a.servicii de tip rezidential pentru copilul fara dizabilitati – total capacitate cazare 152 
locuri: 1 centru plasament; 8 apartamente; 

a. servicii de tip rezidential pentru copilul cu dizabilitati – total capacitate cazare 194 
locuri: 

 5 centre de plasament, 2 apartamente. 

b. servicii de primire in regim de urgenta – total capacitate cazare 38 locuri: 

 1 centru de primire in regim de urgenta, 1 adapost de zi si de noapte pentru 
copiii strazii  care include si o componenta de zi cu o capacitate de 15 locuri 

 
7. Protectia copilului refugiat 

In anul 2015, nu au existat solicitari privind numirea unui reprezentant legal pentru minorii 
straini, solicitanti de azil. 

 

8. Protectia copilului abuzat, neglijat,exploatat, traficat, repatriat 
Protectia copilului abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat este asigurata prin 
interventia rapida si eficienta in situatii de urgenta si consta in evaluarea, solutionarea 
cazurilor in raport cu nevoile beneficiarului, asigurand masurile necesare de protectie in 
regim de urgenta precum si in identificarea masurilor alternative care sa previna 
separarea copilului de mediul familial. 

Sesizarile privind copilul abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat provin atat de la 
Telefonul Copilului 983 cat si de la profesionisti, persoane fizice/juridice sau copilul in 
cauza. 

 
9. Protectia copilului cu dizabiliati aflat in familie 
Serviciile specializate acordate copiilor cu dizabilitati consta in evaluarea şi reevaluarea 
medico-psiho-socială a acestora în vederea încadrării într-un grad de handicap şi stabilirii 
planurilor de recuperare. 
 
10. Servicii de evaluare si consiliere psihologica acordate copiilor/tinerilor 

Centru de evaluare si consiliere psihologica are ca principal scop evaluarea, consilierea 
psihologică, sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor părinţi / asistenţilor maternali 
profesionişti pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care afectează copiii şi relaţiile 
familiale. 

Tipuri de servicii acordate de catre psihologi in perioada raportata : 
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 Evaluare  psihologica copii/tineri– 2117 , Consiliere psihologica copii/tineri – 1062 , 
Terapie pentru copilul Tulburari cu Spectru Autist – 558 , Evaluare familii potential 
adoptatoare – 37, Monitorizare postadoptie – 101, Monitorizare bilunara – 132 , Consiliere 
psihologica adulti – 771 , Evaluare psihologica adulti– 1068 , Sedinte de lucru individuale 
cu beneficiarii – 894 , Activitati multisenzoriale – 248 , Activitati educationale – 537. 
 
Servicii sociale acordate  persoanelor adulte cu handicap aflate in familii  
Evaluare complexa a persoanelor adulte  presupune (re)evaluarea medico-psihosocială 
în vederea propunerii încadrării/respingerii încadrării în grad de handicap, întocmirea 
actelor necesare în vederea transmiterii dosarelor către Comisia de Evaluare Medicală 
(C.E.M.) în vederea încadrării în grad de handicap şi eliberarea certificatelor de handicap.  
Serviciul de evaluare complexa adulti a desfasurat in anul 2015 urmatoarele activitati: 

 6375 persoane au fost informate privind problematica psiho-medico-sociala si 
vocationala; 

 au fost intocmite 5821 dosare pentru evaluare in cadrul Comisiei de evaluare 
persoane cu handicap adulte; 

 evaluarea situatiei medicale, psihologice, sociale si vocationale pentru 5821 
persoane; 

 evaluarea la domiciliul persoanelor nedeplasabile pentru 535 persoane din care 
124 evaluari in judet si 411 evaluari in municipiul Galati; 

 526 dosare au fost respinse la evaluare; 
contestatii depuse la Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte 
– 338 cazuri 

 
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE DMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI 
PRIVAT GALATI 

In decursul  anului 2015 ,institutia noastra a incercat sa atinga obiectivele care au 
stat la baza infiintarii sale,obiective aflate in acord cu regulamentul de organizare si 
functionare aprobat de C.J.G. 
   Activităţile desfasurate de  S.P.J.A.D.P.P. Galati sunt : 
        Activităţile de  administrare, întreţinere şi agrement din Pădurea Gârboavele , Lucrari 
de intretinere, asigurarea regenerarii naturale, ingrijirea culturilor tinere, curatiri, rarituri, 
taieri de igiena, impaduriri si completarea golurilor in Padurea Garboavele, conform 
Amenajamentului Silvic , Asigurarea functionarii, paza si mentinerea integritatii bunurilor 
si infrastructurii de informare – vizitare în Pădurea Gârboavele, realizata de Consiliul 
Judeţului Galaţi prin proiectul ,,Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul 
Galaţi”, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor 
adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul major de intervenţie - 
Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii 
şi reţelei Natura 2000, Lucrari de intretinere, curatire, igienizare si exploatare a luciului de 
apa Zatun, Activitatea de pescuit sportiv  în lacul Zatun , Administrarea bazei de 
agrement cu specific pescăresc Zătun, Intreţinerea şi amenajarea de spaţii verzi la 
imobilele apartinand Consiliului Judetului Galati, Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Galati si a altor spatii ale institutiilor subordonate Consiliului 
Judetului Galati, aflate in administrarea S.P.J.A.D.P.P. Galati, Lucrari de dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare la imobilele apartinand Consiliului Judetului Galati,  Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati si a altor spatii aflate in administrarea S.P.J.A.D.P.P. 

Galati, Prestari servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la persoane fizice si juridice, 

Prestari servicii – tratamente fitosanitare si erbicidari la plante ornamentale, pomi fructiferi si vita 

de vie, Amenajare spatii verzi – lucrari de gazonare si amenajari peisagistice, Activitati de 
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dezapezire a cailor de acces si interiorul punctelor de lucru ale institutiei, a sediului 
Consiliului Judetului Galati  si a institutiilor aflate in subordinea Consiliului Judetului 
Galaţi, Activitati de pază pentru obiectivele aflate in administrare, Lucrari de întreţinere a 
plantaţiei pomicole (livada) şi valorificarea productiei, Activitati de intretinere si paza a 
punctelor de lucru Vladesti, Tecuci si Tg. Bujor;  
 
 l. Activităţile de întreţinere şi agrement din Pădurea Gârboavele 
 

Pădurea Gârboavele reprezintă, prin apropierea ei de Municipiul Galaţi, cea mai 
facilă zona de agrement pentru cetăţenii Municipiului Galaţi. 

Lucrările de administrare şi întreţinere în  Pădurea Gârboavele - cuprind doua 
zone, respectiv Aria protejata in suprafata de 220 ha şi zona de agrement in suprafata de 
180 ha : 

Lucrări de salubrizare în pădure – igienizarea, prin colectarea selectivă a deşeurilor, 
depozitarea provizorie în tomberoane, pubele de colectare selectivă, transportul la rampa 
de gunoi special amenajata de către unitate autorizată în acest sens prin incheierea unui 
contract de prestari servicii; servicii de vidanjare şi intreţinere a toaletelor ecologice; s-a 
realizat gestionarea deşeurilor corespunzătoare în zona de agrement prin împărţirea  de 
pliante şi saci pentru deşeuri la intrarea în zona de agrement, amplasarea de tomberoane 
pentru deşeuri menajere şi pubele selective la limita dintre Aria naturală protejată şi zona 
turistică. 

 
Lucrări de întreţinere în Pădurea Gârboavele :- Lucrări de curăţare - tăierea 
subarboretului cu unelte speciale şi a vegetaţiei ierboase, transportul acestora in afara 
padurii, tăierea şi curăţarea cioatelor din zona de agrement, cosit iarba şi vegetaţia 
lemnoasă, intretinerea aliniamentelor prin cosiri, taierea arbustilor, greblat si transportul 
resturilor vegetale ; - Lucrări de întreţinere a spaţiilor de parcare şi a drumurilor de acces, 
lucrări de limitare a trecerii în zona protejată a pădurii  -  lucrări de curăţare, bordurare, 
văruirea bordurilor, intretinerea parcărilor şi căilor de acces, săpat şanţuri care să limiteze 
accesul persoanelor şi a autovehiculelor în Aria protejată ; -Strangerea mobilierului pentru 
perioada de iarnă, împrăştiat material antiderapant pe drumurile de acces, dezăpezirea 
căilor de acces; - Amplasarea panourilor de informare în punctele de vizibilitate maximă, 
pentru conştientizarea asupra importanţei protecţiei ariei naturale; -       Asiguarea pazei  
permanente pentru prevenirea furturilor, distrugerii mobilierului,  pazei şi protecţiei contra 
incendiilor pentru întreaga zonă  prin amplasarea de pichete de incendii echipate 
corespunzator, patrularea personalului în perioadele de vârf pentru a depista eventuale 
focuri lăsate de turişti., -  Lucrari de dezinsectie – combaterea ţânţarilor şi căpuşelor s-a 
realizat in mai multe etape in lunile aprilie, mai si iunie, in zona turistica, aliniamente, 
statia de pompare, având în vedere prevederile  Ord. nr. 119 din 4 februarie 2014 emis de 
Ministerul Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei; -Lucrari de monitorizare a insectelor defoliatoare in Padurea 
Garboavele 

 In ultimii ani, s–a constatat un atac intens de defoliatori la specia stejar.  In Aria 
naturală protejată nu se pot executa tratamente fitosanitare  cu produse de protectia 
plantelor, recomandările fiind de a apela la unităț i specializate in vederea monitorizării 
dăunătorilor si combaterea acestora pe cale naturala. In acest sens a fost încheiat un 
protocol de colaborare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bacău pentru 
monitorizarea atacului de omizi defoliatoare si luarea masurilor de combatere pe cale 
naturala a acestora.  

Activitatea de monitorizare are loc pe întreg arealul Pădurii Gârboavele, inclusiv Aria 
Naturală Protejată.şi sunt monitorizati un nr. de 14 arbori: s-a efectuat prognoza la Tortrix 
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viridana în stadiul de pupa prin sondaje la sol la finele lunii mai, iar pentru speciile de 
Geometride s-a efectuat prognoza in stadiul de pupa prin sondaje la sol în luna 
septembrie şi în stadiul de adult prin apicarea de inele de clei în luna octombrie pentru 
speciile cu zbor de toamna si urmeaza, în luna februarie 2016 aplicarea de inele de clei 
pentru speciile cu zbor de primavara.  

Probele au fost trimise spre analiza la ICAS Bacau.  
De asemenea, în luna februarie au fost montate în pădure 400 buc. cuiburi artificiale 

din lemn pentru imultirea speciilor de pasari insectivore. 
 Monitorizarea cuiburilor s-a facut în doua etape si s-a constatat ca au fost ocupate 

în proporţie de 40 % cu piţigoi şi grauri, aceştia având un nr. de 4-10 pui. 
Lucrări de amenajare în Pădurea Gârboavele, lucrări de intreţinere teren  fotbal, 
împrejmuire, bordurare, cosit, greblat teren fotbal ;, turismul a fost restricţionat în Aria 
naturala protejată prin, amplasarea de panouri avertizoare, bariere pentru limitarea 
accesului autovehiculelor, săparea şanţurilor de protecţie la capătul potecilor de intrare în 
arie, lucrări de amenajare a mobilierului urban, întreţinere şi amenajare a locurilor de 
picnic prin dotarea cu umbrare, mese, bănci, grătare care să corespundă cerinţelor 
impuse de mediu,  montare de panouri, marcaje şi  indicatoare  privind  informarea cu 
privire la normele de mediu, amenajarea zonelor speciale pentru aprinderea focului , 
asigurarea dotării zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic cu containere 
destinate colectarii selective a deşeurilor, inscripţionate corespunzator precum şi cu 
toalete ecologice , amenajarea şi dotarea corespunzatoare a pichetelor de stingere a 
incendiilor , incasare taxa acces in padure, distribuire saci menajeri pentru deseuri , 
Lucrări care au fost cuprinse în Amenagementul silvic al pădurii Gârboavele. 

În luna aprilie, în colaborare cu grupuri şcolare din judeţ şi Consiliul Judeţului 
Galaţi, s-au plantat 2.500 puieţi de stejar şi  500 puieţi frasin (completat goluri) in 
plantatiile tinere, în Aria naturală protejată. In luna decembrie au fost plantati 1000 puieti 
de stejar (completat goluri) in plantatiile tinere din zona turistica cu personalul institutiei 
noastre.  Pentru aceste lucrări, s-a realizat în prealabil pregatirea terenului prin:  arat, 
frezat printre randuri, pichetat, sapat gropi, plantat si udat. 

S-au mai efectuat lucrări de întreţinere a plantaţiilor tinere înfiinţate in ultimii 2 
ani care au constat  în descopleşirea şi prăşirea manuală, afânat solul în 2-3 treceri şi 
udarea  acestora de mai multe  ori ;Lucrari de intreţinere livadă , Tăieri de formare a 
coroanei şi de rodire a pomilor fructiferi, adunat crengi mari, scos la capatul randului, 
incarcat in remorca si transportul acestora ; tratamente fitosanitare la pomi fructiferi în 
repaos vegetativ şi în vegetaţie, conform tehnologiei; fertilizat livada cu ingrasaminte 
chimice NPK , udarea livezii; lucrări de cosit - tocat mecanic  vegetaţia dintre rândurile de 
pomi , lucrări de cosire cu motounealta a vegetaţiei dintre pomi pe rând ; recoltarea, 
transportul şi valorificarea fructelor, Asigurarea funcţionării permanente a sistemului de  
alimentare cu apa din Pădurea Garboavele prin lucrări de asistenţă tehnică, întreţinere şi 
reparaţii care să corespundă reglementarilor în vigoare privind serviciile publice de 
alimentare cu apa şi distribuţie apa către urmatorii beneficiari : 

- Consiliul Judeţului Galaţi - 2 cantoane silvice; 
- Complexul Muzeal de Stiinţele Naturii - Parcul Zoo; 
- Centrul Cultural Dunărea de Jos - Muzeul Satului; 
- Direcţia Judeţeană pentru Tineret; 
- 2 agenţi economici  (S.C. Pibunni S.R.L. Galaţi şi S.C. Ady Toma 

S.R.L. Galaţi); 
Administrarea infrastructurii de informare – vizitare în Pădurea Gârboavele. 

La sfarsitul anului 2015 (luna octombrie), S.P.J.A.D.P.P. Galati a primit in 
administrare Punctul de informare-vizitare, destinat vizitatorilor Ariei naturale protejate si 
infrastructura de vizitare - 18 kilometri de alei şi poteci, adăposturi pentru oameni, 
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animale, adăpători pentru animale, panouri publicitare cu informaţii despre biodiversitate, 
speciile de floră şi faună protejate. 

Se asigura funcţionarea, paza şi menţinerea integrităţii bunurilor şi infrastructurii de 
informare – vizitare în Pădurea Gârboavele, realizata de Consiliul Judeţului Galaţi prin 
proiectul ,,Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, co-finanţat 
din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protecţia naturii, Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea 
infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei 
Natura 2000. 

 
3. Producerea de material săditor pentru împădurire 

 
Având în vedere că in anul 2015 Consiliul Judetului Galati  nu a alocat fonduri 

pentru producerea de puieti de salcam pentru Programul de impadurire a terenurilor 
degradate, au fost livrati, in primavara anului 2015 catre primariile din judet, cu titlu gratuit 
puieti de salcam din productia anului 2014.  

Astfel, din pepiniera de salcam in suprafata de 16 ha, infiintata in anul 2014 s-au 
obtinut 2.663.272 puieţi din care: livrati cu titlu gratuit catre primariile din judet – 2.325.900 
(1.668.000 buc. in toamna anului 2014 si 657.900 buc. in primavara anului 2015) 
rezultand o suprafata impadurita la nivelul judetului de 465 ha; vanzari – 337.372 buc.  
(155.000 buc. la Consiliul Judetului Teleorman, 30.000 buc. la Primaria Sercaia Brasov,  
10.000 buc. la Primaria Darmanesti Bacau si catre alti agenti economici). 

 Pentru scoaterea puietilor in primavara  s-au efectuat urmatoarele lucrari: 
inventariat, dislocat, scos, numărat, împachetat, încărcat si transport puieţi salcâm. 

 
4. Zona  Zătun - administrare, întreţinere  şi agrement 

 
            Redeschisă publicului in toamna anului 2009, in zona de agrement Zătun au 
continuat lucrările de amenajare si întreţinere a zonei:  
 Amenajare si întreţinere lac : lucrări de întreţinere a digului - cosit manual şi 
mecanic; spart gheaţa iarna pentru alimentarea cu aer a peştilor ; asigurarea funcţionării 
în bune condiţii a staţiei de pompare pentru alimentarea cu apă din Dunăre a lacului ; 
întreţinerea locurilor pentru pescuit şi a umbrarelor din stuf existente; asigurarea pazei 
lacului ; ecologizarea in jurul lacului – strangerea selectiva a gunoaielor si depozitarea 
acestora in locuri special amenajate ; dotarea marginii lacului cu cosuri de gunoi, mese si 
scaune, gratare; încasarea taxei de pescuit. Incepand cu luna mai 2015, datorita 
implementarii celor doua proiecte cu finantare europeana, activitatea de pescuit in zona 
de agrement Zatun a fost suspendata, prin Hotararea nr. 35/30.04.2015 a Consiliului 
Judetului Galati. 
  In luna decembrie s-a realizat popularea baltii Zatun cu 10.834 kg puiet de acvacultura 
din specia caras, Intreţinere parc agrement Zătun : aerarea gazonului ; greblat ; cosiri 
repetate ; fertilizare, irigare ; plantarea florilor, afanat solul; tăiat, muşuroit, dezmuşuroit, 
copcit  trandafiri; tratamente fitosanitare la trandafiri, flori, arbori şi arbuşti ornamentali ; 
fertilizari faziale, udari la gazon, arbori si arbusti ; dezapezit, curatat alei, Intreţinere 
plantaţie forestieră  - 8 ha, formată din două parcele distincte prin : tratamente 
fitosanitare; cosit iarba; rărit plantaţia,  încărcat şi transport material lemnos, Intreţinere 
livadă - 5,9 ha : arat , frezat ; tăieri de formare a coroanei şi de rodire a pomilor fructiferi; 
adunat crengi mari, scos la capatul randului si incarcat in remorca ; transport crengi cu 
remorca ; tocat crengi mici, mecanic cu cositoare -  tocator; tratamente fitosanitare la 
pomi fructiferi în repaos vegetativ şi în vegetaţie, conform tehnologiei; întreţinerea  
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instalaţiei de picurare şi a staţiei de alimentarea cu apă din Dunăre ; udarea livezii; lucrări 
de cosit - tocat mecanic  vegetaţia dintre rândurile de pomi ; lucrări de cosire cu 
motounealta a vegetaţiei dintre pomi pe rând ;  recoltarea, transportul şi valorificarea 
fructelor, Asigurarea pazei pentru întreaga zonă Zătun (imobile aparţinând Consiliului 
Judeţului Galaţi, lac, livadă, plantaţie forestieră, parc agrement).   
 Conform Legii privind desfăşurarea activităţilor de picnic, SPJADPP Galaţi  
desfăşoră activitatea de verificare  zilnică a zonelor în care se desfăşoară activităţile de 
picnic precum şi a zonelor aflate în imediata vecinătate a acestora, pentru a se asigura că 
nici un fel de prejudiciu nu este adus mediului şi zonelor amenajate. Au fost constituit 
echipe mixte care au patrulat in sezonul de varf, în vederea respectării de către toţi 
participanţii la picnic a măsurilor impuse de legislaţia în vigoare. 

 Implementarea celor doua proiecte in zona Zatun 
In anul 2015 au fost finalizate lucrarile la cele doua proiecte finantate prin Programul 
Operational pentru Pescuit privind dezvoltarea durabila a Zonelor pescaresti prin Fondul 
european de pescuit (FEP). 

 „Amenajare bază de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, 
Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi „ 

 Proiectul are ca Obiectiv general ,,valorificarea durabilă a resurselor legate de 
pescuit din mun Galaţi prin amenajarea în scop turistic şi de agrement a acumulării de 
apă balta Zătun şi a zonelor limitrofe acesteia” prin imbunătăţirea infrastructurii de 
agrement din zona Balta Zătun. 

Avantajele implementarii acestui proiect: promovarea pescuitului sportiv şi de 
agrement,  dezvoltarea turismului de week-end care, conform celor menţionate în 
Strategia de Dezvoltare Durabila a Zonei Pescaresti Prut-Dunare Galati, reprezintă în 
prezent o formă de turism necontrolat şi neorganizat;, Spaţiul de camping şi recreere 
poate spriji organizarea de tabere, work-shopuri, şcoli de vară şi poate favoriza 
dezvoltarea unor programe de ecologizare şi chiar lecţii de biologie aplicată pe teren. În 
momentul de faţă, pe teritoriul Zonei Pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea 
Inferioară, nu se găseşte nici o tabără şcolară şi nici un camping,  În cadrul proiectului 
au fost realizate, amenajarea drumului de acces in interiorul bazei de agrement:  drum de 
acces spre parcare si gospodăria de apă, alee principală,  alee secundară, alee 
promenadă;, amenajare coronament dig, amenajare parcare (475mp), amplasarea a 7 
pontoane de agrement, din lemn , 1 zonă de camping cu 17 căsuţe amplasate în 
semicerc, 1 zonă de camping pentru corturi, 1 căsuţă cu rol de punct de informare şi 
oficiu administraţie, 1 căsuţă a pescarului 
grupuri sanitare, bărbaţi, femei, dotate, funcţionale, 1 gospodărie de apă, 1 staţie de 
epurare, 2 cişmele de băut apa, 6 foişoare de observaţie şi fotografiere amplasate pe 
coronamentul digului, 6 refugii pentru pescari amenajate in stil tradiţional. 
Au fost amplasate în zona de agrement: Mese lemn – 12 buc., Bănci lemn – 24 buc. 
Umbrele din stuf – 20 buc. , Şezlonguri – 36 buc., Coşuri de gunoi – 20 buc., Pubele 
gunoi – 3 buc., Grătare – 12 buc., Picheti PSI complet echipati – 2 buc., WC-uri ecologice 
– 4 buc., In afara dotarilor din proiect, S.P.J.A.D.P.P. Galati a suplimentat mobilierul 
urban in zona de agrement cu gratare, banci din lemn cu spatar pentru dotare pontoane 
de pescuit,  masute din lemn care vor fi amplasate langa umbrlele din lemn in zona de 
plaja, cosuri de gunoi, loc de joaca pentru copii. 
 

 Restabilirea potentialului baltii Zatun pentru  specii piscicole de inters 
comercial, municipiul Galati, judetul Galati.  
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 Lucrari de consolidare a digului pe o lungime de cca. 1900 m : destelenire 
suprafata dig ; grapatul resturilor vegetale ; transportul pamantului necesar 
pentru completarea si aducerea la cota a digului de protectie ; compactarea 
pamantului si protectia prin insamantarea cu erburi perene. 

 Decolmatare, curatare si igienizare a baltii Zatun : Lucrarea s-a executat 
deoarece din cauza proliferarii naturale a materiilor organice, vegetatia emersa si 
submersa s-a dezvoltat in asa masura incat a diminuat foarte mult oxigenul 
necesar faunei acvatice ducand in timp la distrugerea acesteia.  Lucrarea a 
constat in: scos cioatele de pe fundul baltii ; curatat vegetatia submersa ;  taiat o 
parte din stuf, doar acolo unde acesta s-a extins prea mult spre mijlocul baltii si 
impiedica dezvoltarea organismelor acvatice.   

Amenajarea peisagistica a  bazei de agrement Zatun: 
Dupa finalizarea lucrarilor la baza de agrement, s-a realizat amenajarea 

peisagistica a bazei de agrement astfel: transport pamant vegetal pentru 
imbunatatirea structurii solului avand in vedere ca solul din zona este argilos si nu 
permite dezvoltarea in conditii normale a gazonului si a plantelor ornamentale; nivelat, 
maruntit solul, semanat gazon, udat; amenajarea spatiului verde prin  plantarea de 
arbori si arbusti ornamentali valorosi, din specii rasinoase si foioase in jurul casutelor, 
zonei de plaja, zona statiei de epurare si a toaletelor. S-au realizat lucrari de 
intretinere a zonei de agrement: igienizarea zonei, intretinerea gazonului si a plantelor 
ornamentale, lucrari de deratizare in casutele de lemn, amplasarea panourilor 
publicitare a proiectului. 

 
5. Lucrări de amenajare şi întreţinere a zonei  Vlădeşti  

 
          Lucrări de întreţinere a parcului existent : aerarea gazonului ; greblat gazonul ; 
cosiri repetate ; strangerea resturilor vegetale in saci plastic, incarcarea si transportul 
la rampa de gunoi ; plantarea florilor, prăşirea acestora; plantarea florilor în jardiniere ; 
tăiat, muşuroit, dezmuşuroit trandafiri; fertilizare si irigare a gazonului, florilor, 
trandafirilor, arborilor si arbustilor ornamentali; tratamente fitosanitare la trandafiri, flori, 
arbori şi arbuşti ornamentali ; ecologizarea zonei – strans gunoi, depozitarea selectiva 
in pubele special amenajate. 
       S-a asigurat paza şi protecţia contra incendiilor a zonei verzi şi a clădirilor, inclusiv  
imobile aparţinând CJG. 
 

6. Întreţinerea şi amenajarea de spaţii verzi aflate în administrare 
 

Administrarea spaţiilor verzi reprezinta un obiectiv de interes public, în vederea 
asigurării calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei. 

In anul 2015 s-au efectuat lucrari de amenajare si intretinere la spatiile apartinand 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati: C.P.  ,,Unirea’’, C.P. 
,, Iovan Iorgovan’’,  C.P. ,,Negru Voda’’, C.P. ,,Irene si Stuart’’, C.P. ,,Ion Creanga’’, C.P.  
,,Licurici ‘’, C.P. 1, Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2,  
Galati ;  

- Parcul aparţinând C.J.G ; 
- Spatii verzii aparţinând D.D.R.; 
- Spatiu situat in str. Domneasca nr. 91; 
- Centrul Cultural ,,Dunarea de Jos” -  Muzeul Satului din Pădurea Gârboavele, 

spatiu din str. Domneasca nr. 61; 
- Muzeul de istorie Casa Memorială ,,Alexandru Ioan Cuza’’; 
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- Biblioteca ,,V. A. Urechia’’ Galaţi prin : cosiri manuale şi mecanice; aerarea 
gazonului; greblat resturi vegetale, strangerea in saci de plastic si transportul la locul de 
depozitare a gunoiului; fertilizări cu îngrăşăminte chimice, supraînsămânţări, lucrări de 
irigare şi udare manuală; lucrări de tăiere şi formare a coroanelor la arbori şi arbuşti prin 
tăiere mecanică sau manuală cu respectarea cerinţelor horticole, legare, palisare; lucrări 
de plantat trandafiri, arbori şi arbuşti ornamentali din specii valoroase respectând 
tehnologiile  respective: săpat gropi, mocirlit, fasonarea rădăcinilor, plantat, tutorat, udat; 
pichetat rabate flori; plantat flori; lucrări de plivit, afanat solul, greblat,  udat, fertilizat la 
flori; tăieri de formare a gardurilor vii; taieri de corectie la trandafiri, îngropat, dezgropat 
trandafiri, mobilizarea solului; scuturat zăpada de pe garduri vii, borduri, arbori izolaţi; 
spart gheaţa de pe alei; imprăştiat material antiderapant pe drumurile de acces; măturat 
alei; tratamente fitosanitare la flori, trandafiri, arbori şi arbuşti ornamentali; tratamente 
contra tânţarilor, căpuşelor cu produse omologate pentru profilaxie umană ; alte activitati 
– mutat mobilier, incarcat, descarcat, depozitat. 

 
 6. Prestari servicii de paza şi protecţie contra incendiilor şi întreţinere imobile 
din administrare - sediu unităţii, str.Traian nr 454 A, imobile şi teren aferent Tecuci, str. 
Mihail Kogalniceanu nr. 35, imobile şi teren aferent Tg. Bujor, str. E.Grigorescu nr. 51. 
 
 7.Prestari servicii de indepartare a vegetatiei de pe acostamentele drumurilor 
judetene care presupune activitati de cosire si tocare a vegetatiei ierboase, activitati de 
taiere a coroanelor copacilor care pun in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice 
judetene, activitati de strans si transportat materialul lemnos rezultat in urma taierilor pe 
aprox. 513,5 km. 
 
 8. Prestari servicii de trasare a marcajelor orizontale pe drumurile judetene 
servicii presupune lucrari de marcare rutiera a drumurilor judetene conform prevederilor 
legale privind circulatia pe drumurile publice pe o lungime de 193 km si 71 treceri pietoni. 
 
 9. Prestari servicii la terti 
 
 In anul 2015, din cauza lipsei de personal si prin specificul activitatii institutiei, 
ponderea lucrarilor agricole fiind in perioada martie-noiembrie s-a respectat graficul de 
lucrari cuprinse in programul de activitate si in limita timpului s-au efectuat prestari servicii 
catre terti astfel: prestări servicii cu utilajele agricole din în dotare; prestari servicii de 
dezinfecţii, dezinsecţii si deratizari la sediile instituţiilor publice, spaţiilor comerciale, a 
depozitelor, a mijloacelor de transport în comun, precum şi a altor spaţii pentru diverşi 
beneficiari conform prevederilor legale; gazari la depozite de cereale; tratamente 
fitosanitare la pomi fructiferi, vita de vie, plante ornamentale; gazonat. 
 
         10. Comercializare: puieti forestieri; seminte de gazon si  ierburi perene. 
 

Urmare celor semnalate mai sus, activitatile S.P.J.A.D.P.P. GALATI sunt foarte 
diversificate, ponderea cea mai mare a lucrarilor fiind in perioada martie-noiembrie 
datorita activitatilor principale - amenajare si intretinere spatii verzi , intretinere 
livada , activitati in Padurea Garboavele, activitati care depind foarte mult de conditiile 
climatice din timpul anului si de forta de munca disponibila. 
 Se poate afirma că Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi, reprezintă un serviciu important pentru Consiliul Judeţului Galaţi, 
având capacitatea de a executa lucrari şi de a presta activităţi menite să menţină 
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prestigiul Preşedintelui şi implicit a Consililului Judetţlui Galaţi  la nivelul ridicat la care se 
află. 
 
 
 
 
 
 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR  GALAŢI 
 

Instituţia are ca scop exercitarea competenţelor ce îi sunt date prin lege pentru 
aplicarea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă, de 
evidenţă a persoanelor precum şi de coordonare  şi controlul eliberării documentelor în 
sistem de ghişeu unic. 
 Dintre activităţile mai importante desfăşurate în anul 2015, de către structurile 
serviciului enumerăm: 

1.Serviciul de Stare Civilă  

 a efectuat instruirea anuală a ofiţerilor de stare civilă de pe raza judeţului Galaţi, la 
care au participat şi reprezentanţi ai DEPABD; 

 a efectuat acţiunea de îndrumare şi control metodologic pe linie de stare civilă la 
cele 9 servicii/compartimente de stare civilă din cadrul serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi la 56 de oficii de stare civilă din 
cadrul primăriilor de pe raza judeţului Galaţi;  

 au fost soluţionate 2484 dosare privind transcrierea certificatelor de stare civilă 
întocmite în străinătate a cetăţenilor români; 

 au fost soluţionate 58 dosare de schimbare a numelui/prenumelui pe cale 
administrativă; 

 au fost avizate 197 referate de rectificare a actelor de stare civilă; 

 au fost înregistrate şi operate 350 certificate de divorţ şi menţiuni de desfacere a 
căsătoriei transmise de către notarii publici la exemplarul II al actelor de căsătorie 
şi au comunicate la exemplarul I spre a fi operate; 

 au fost verificate 78 de cereri privind cereri de divorţ şi s-au alocat numerele 
corespunzătoare din Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ;   

 au fost eliberate la cererea autorităţilor competente 676 extrase pentru uzul 
organelor de stat de pe actele de stare civilă, precum şi pentru avizarea cererilor 
de rectificare a actelor de stare civilă; 

 au fost înregistrate 34300 şi operate 23501 de menţiuni în exemplarul II al 
registrelor de stare civilă, fiind rămase de operat un număr de 4230; 

 s-au primit registrele de stare civilă exemplarul II de la oficiile de stare civilă de pe 
raza judeţului Galaţi şi s-au arhivat în mod corespunzător; 

 s-a efectuat acţiunea de predare – primire la 5 oficii de stare civilă de pe raza 
judeţului Galaţi ; 

 s-au efectuat 4 controale periodice pe linie de stare civilă cu privire la femeile 
gravide internate şi minorii asistaţi la Centrul de primire minori, maternităţi şi la 
spitalul de pediatrie din municipiul Galaţi; 

 au fost comunicate radiogramele primite de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
şi Administrarea Bazelor de Date către serviciile/compartimentele de stare civilă 
din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi la 
oficiile de stare civilă din cadrul consiliilor locale de pe raza judeţului Galaţi; 
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 a fost asigurată corespondenţa între Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date privind cererile de eliberare a certificatelor de stare 
civilă;  

 s-au centralizat şi transmis situaţiile lunare, trimestriale şi semestriale pe linie de 
stare civilă la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 12 petiţii pe linie de stare civilă; 

 s-a verificat documentaţia pentru acordarea a 6 coduri numerice personale, în 
conformitate cu radiogramele DEPABD şi s-au solicitat CNP-urile aferente, 
comunicându-se la SPCLEP –ul competent, spre a fi introdu-se în RNEP; 

 a fost efectuată arhivarea documentelor de stare civilă  conform nomenclatorului; 

 un reprezentant al serviciului a participat la concursul de recrutare a unui ofiţer de 
stare civilă delegat; 

 au fost transmise certificatele de stare civilă şi extrasele multiligve solicitate de 
DEPABD; 

 s-a întocmit Graficul privind verificările pe linie de stare civilă ce vor fi efectuate în 
cursul anului 2016 de către Serviciul de stare Civilă din cadrul DJEP Galaţi, care a 
fost spus aprobării Preşedintelui CJG Galaţi; 

 a fost acordată o scutire de la publicarea în Monitorul Oficial al României şi de la 
plata taxei extrajudiciare de timbru pentru o cerere de schimbare a numelui pe cale 
administrativă, conform prevederilor O.G. nr. 41/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 au fost distribuite ofiţerilor de stare civilă listele cu coduri numerice precalculate 
aferente anului 2016; 

 s-a acordat asistenţă de specialitate ofiţerilor de stare civilă în vederea rezolvării 
optime şi cu celeritate a speţelor atipice de stare civilă intervenite în desfăşurarea 
activităţii acestora; 

 s-a asigurat corespondenţa cu ofiţerii de stare civilă de pe raza judeţului Galaţi; 

 s-au efectuat alte activităţi dispuse de conducerea Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Galaţi. 

 
2.Biroul de Evidenţă a Persoanelor a coordonat şi controlat metodologic 
activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe 
raza judeţului Galaţi conform Graficului privind planificarea anuală a controalellor 
pe linie de evidenţă a persoanelor pentru anul 2015 aprobat de Preşedintele CJG 
Galaţi; 

 transmiterea indicatorilor zilnici la D.E.P.A.B.D. în vederea monitorizării activităţii 
specifice de eliberare acte de identitate;  

 întocmirea şi monitorizarea situaţiei lunare privind activitatea de evidenţă a 
persoanelor la cele 9 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor; 

 a transmis zilnic, lunar, trimestrial şi semestrial, conform prevederilor instrucţiunilor 
în vigoare, ori la cerere sau de câte ori situaţia a impus, la Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, situaţiile statistice privind activitatea de evidenţă a persoanelor, analizele 
activităţii desfăşurate pentru perioadele de referinţă, informări privind tentativele de 
substituire de persoană, alte documente; 

 a transmis către toate cele 9 servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor de pe raza judeţului Galaţi (Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Bereşti , Corod 
,Ţepu, Cudalbi, Scânteieşti şi Pechea), radiogramele şi instrucţiunile cu cararacter 
metodologic; 



59 

 

 a centralizat şi transmis către M.A.I.– D.E.P.A.B.D. situaţiile statistice şi rapoartele 
de analiză întocmite lunar şi semestrial de către serviciile publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor, referitoare la principalele activităţi desfăşurate în 
domeniul eliberării actelor de identitate; 

 a realizat activitatea de monitorizare a tipăririi şi distribuirii cărţilor de alegător 
pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani; 

 a furnizat datele de identificare şi de domiciliu ale unor persoane către autorităţile 
şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale şi agenţi economici; 

 la nivelul judeţului Galaţi nu au fost înregistrate tentative de substituire de 
persoane şi nici cazuri de falsuri de identitate; 

 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 35 de petiţii pe linie de evidenţă a 
persoanelor;  

 a monitorizat aplicarea Planului de măsuri pe linia stabilirii domiciliului în România 
a cetăţenilor din Republica Moldova; 

 a realizat şi participat la convocările trimestriale pe linie de evidenţă a persoanelor 
alături de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza 
judeţului Galaţi, Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 
Evidenţa Persoanelor Galaţi, Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Galaţi – Serviciul 
de ordine Publică, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Galaţi; 

 a controlat modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării 
protecţiei datelor cu caracter personal – Legea 677/2001 - la serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P.) de pe raza judeţului 
Galaţi; 

 întocmirea materialelor de raportare zilnică şi lunară; 

 coordonarea şi controlul condiţiilor în care s-au eliberat acte de identitate, ca 
urmare a declinări unei identităţi false ori modalităţile de contrafacere a actelor de 
identitate şi propunerea măsuri de prevenire a acestor situaţii, dacă situaţia 
impune; 

 soluţionarea lucrărilor din domeniul de activitate; 

 efectuarea verificărilor în RJEP şi RNEP în vederea soluţionării lucrărilor 
repartizate. 

 diseminarea către SPCLEP-urile de pe raza judeţului Galaţi a adreselor şi 
radiogramelor primite de la D.E.P.A.B.D.;  

 a întocmit inventarul de ordine şi ştampile existent la nivelul D.J.E.P. şi la nivelul 
judeţului şi l-a înaintat la D.E.P.A.B.D.; 

 a participat la acţiunea iniţiată de  D.E.P.A.B.D. pe linia corectării în RNEP a 
actelor de deces înregistrate eronat în evidenţe; 

 s-a întocmit Graficul privind verificările pe linie de evidenţă a persoanelor ce vor fi 
efectuate în cursul anului 2016 de către Biroul de Evidenţă a Persoanelor din 
cadrul DJEP Galaţi, care a fost spus aprobării Preşedintelui CJG Galaţi; 

 a executat alte activităţi conform dispoziţiilor primite de la conducerea D.J.E.P. 
Galaţi.     
 

3. Compartimentul Juridic şi Contencios : 
Pe parcursul anului 2015, activitatea profesională a consilierului juridic din cadrul  
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi s-a desfăşurat in conformitate 
cu îndatoririle si responsabilităţile posturilor, aşa cum rezulta din Legea nr. 514/ 
2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările 
şi completările ulterioare, Statutul Consilierului Juridic, actelor normative specifice 
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D.J.E.P. Galaţi şi fişei postului realizându-se prin: 

 participarea la întocmirea proiectelor de acte cu caracter intern ce au legătură cu       
activitatea Direcţiei; 

 urmărirea eficienţei aplicării reglementărilor interne si propuneri pentru 
perfecţionarea lor; 

 avizarea pentru legalitate a proiectelor de dispoziţii; 

 avizarea pentru legalitate a contractelor de achiziţii; 

 verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic; 

 semnarea, la solicitarea conducerii, a documentelor cu caracter juridic emanate    
de  instituţia publică; 

 emiterea de avize pentru legalitate si conformitate; 

 formularea de întâmpinări şi concluzii scrise, precum şi reprezentarea în faţa 
instanţelor judecătoreşti a intereselor instituţiei; 

 corespondenţă  cu Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Galaţi;;              

 soluţionarea, cu respectarea termenelor legale, a petiţiilor adresate Direcţiei, 
privind    aspecte ce fac obiectul activităţii instituţiei; 

 lunar şi, de cate ori a fost necesar, s-a adus la cunoştinţa compartimentelor din 
cadrul Direcţiei şi serviciilor publice comunitare locale, actele normative de interes 
general, precum si cele specifice activităţii de evidenţă persoanelor; 

 asigurarea informării Directorului executiv al Direcţiei, în conformitate cu specificul 
activităţii instituţiei; 

 asigurarea consilierii conducerii instituţiei, precum  si a salariaţilor din 
compartimentele  funcţionale, în vederea luării de decizii în condiţii de eficienţă şi 
eficacitate; 

 asigurarea consultanţei juridice a instituţiei privind întocmirea documentaţiei şi 
obţinerea avizului de funcţionare pentru eliberarea în condiţii specifice a cărţilor de 
identitate în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 

 zilnic, verificarea actelor normative apărute în Monitorul Oficial în vederea însuşirii 
şi transmiterii la nivelul compartimentelor a legislaţiei interesate, pe domenii de 
activitate; 

  întocmirea listei lunare cu acte normative de interes general, precum si cele 
specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, publicate în Monitorul Oficial al 
României, partea I,   apărute în luna anterioară; 

 acordarea de consultanţă juridică de specialitate serviciilor locale de evidenţă a 
persoanelor; 

 întocmirea documentaţiei privind măsurile de securitate ce trebuiesc implementate 
la nivelul staţiilor de lucru/reţelelor de calculatoare din cadrul D.J.E.P. Galaţi; 

 preluarea sarcinilor de serviciu din cadrul compartimentului Resurse umane şi 
perfecţionare profesională,  pe perioada concediului de odihnă a titularului de post; 

 întocmirea Planului de Măsuri privind protecţia de informaţiilor clasificate în 
conformitate cu H.G. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naţionale  de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România; 

 corespondenţă  adresată conducerii Direcţiei Pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date. instituţiei privind punerea în aplicare a Planului de 
Măsuri şi a îndeplinirii sarcinilor ca urmare a controlului tematic metodologic 
nr.1.937.577/16.02.2001;  

 verificarea dosarelor şi avizarea referatelor privind schimbările de nume; 

 îndeplinirea altor sarcini dispuse de către conducerea D.J.E.P. Galaţi, (comisie 
concursuri, comisie arhivă, funcţionar de securitate). 
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CAMERA AGRICOLÂ A JUDEŢULUI GALATI 
 

Camera Agricolă a Judeţului Galaţi, înfiinţată prin H.G. 1609/2009 şi  Hotărârea 
Consiliului Judeţului Galaţi nr. 368/29.01.2010, este instituţie publică cu personalitate 
juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, organizată 
în subordinea  Consiliului Judeţului Galaţi şi în coordonarea tehnico-metodologică a 
M.A.D.R.  
 
 
 

Formare profesională 

Nr.  
crt. 

Meseria Perioada 
desfăşurării 

Locul 
desfăşurării 

Numărul absolvenţi 

1 
Apicultor   Galaţi 18.03 -28.05. 

2015 
34 

2 
Tractorist  Bereşti 18.03.- 

26.03.2015 
23 

3 
Lucrător în cultura 
plantelor  

Galaţi 15.04.-
25.06.2015 

30 

4 
Lucrător în cultura 
plantelor  

Tecuci 20.04.-
29.06.2015 

56 

5 
Apicultor Tecuci 27.04.-

03.07.2015 
16 

6 
Lucrător în cultura 
plantelor  

Galaţi 05.05.-
25.06.2015 

33 

7 
 Lucrător in cultura 
plantelor  

Tecuci 20.07.-
25.09.2015 

23 

8 
Lucrator in cresterea 
animalelor  

Tecuci 01.09.-
06.11.2015 

16 

9 
Lucrător în cultura 
plantelor  

Tecuci 18.11.-
05.02.2015 

38 

Total    269 

 
 
b)  Realizarea  de cursuri de formare profesională  (instruire) a beneficiarilor măsurilor din 
PNDR 2014-2020 
 

Nr.  
crt. 

Măsura  Număr 
 cursanţi  

1.  Măsura 11 – 
 Agricultura ecologică  (fermieri cu peste 300 ha) 

15 

2.  Curs formare profesională pe Măsura 10, 
Agromediu şi climă   02.11.2015-06.11.2015 

27 

3.  Alte măsuri - 

Total  42 

 
Realizarea de demonstraţii practice in zootehnie, legumicultura, pomicultura si viticultura  
pentru fermierii din judeţ 
    În anul 2015 specialiştii CAJ Galaţi au realizat 149 demonstraţii practice  la care au 
participat 1126 fermieri. 
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 S-au realizat un număr de 1688 materiale de specialitate  (proiecte model, ghiduri, 
pliante, postere,  fişe tehnologice, etc.) care au fost distribuite fermierilor în cazul 
diverselor acţiuni. 

 S-a autorizat un nou curs „Lucrator in cultura plantelor” , curs de calificare de 360 
ore. 

  Participarea la cursul BTSF (Better Training for Safer Food) – O FORMARE MAI 
BUNA PENTRU O HRANĂ MAI SIGURĂ, curs care a avut loc la Berlin în perioada 
09.11-12.11.2015. 

 Colaborare cu regiunea Aquitaine in vederea realizarii de investitii in domeniul viti-
vinicol, vizite ; schimburi de experienta. 

 Colaborare cu specialisti din cadrul Diakoniei Wurttemberg in vederea infiintarii 
unei ferme ecologice model/pilot/exemplu pentru toti fermierii care vor sa produca 
ecologic. 

 Informare si consultanta prin Programul Operational de Pescuit in cadrul dezvoltarii 
zonei pescaresti din judetul Galati. CAJ Galati fiind membru membru şi asigurând 
conducerea  Asociatiei pentru Dezvoltare Durabila „Prut-Dunare” Galati- FLAG. 

 Consilierea fermierilor privind depunerea cererilor privind subventia pe suprafata la 
APIA; 

 Parteneri în cadrul proiectului Sustain Food. 
  Proiectul vizează investigarea impactului politicii de calitate a UE ș i a politicilor 
ecologice de achiziț ii publice cu privire la sustenabilitatea zonelor rurale, pe agricultură 
ș i pe nutriț ie echilibrată.    
 
  Având în vedere cadrul legislativ aprobat, în anul 2010, Consiliul Judeţului Galaţi prin 
Hotărârea nr.458/30.06.2010, a aprobat protocoalele de predare-primire în vederea 
transferului managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de interes 
judeţean, pentru: 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi ; 
 Spitalul de Boli Infecţioase „Cuvioasa Parascheva” Galaţi; 
 Spitalul de Boli Cronice Iveşti. 
 

SPITALUL CLINIC DE URGENTÂ „SF APOSTOL ANDREI”GALATI 
Domeniul investitii si lucrari publice 
1. Stadiul realizarilor fizice si valorice ale lucrarilor pentru investitiile in curs de executie.  
2. Cheltuielile care se anticipeaza pentru luna urmatoare, atat pentru investitiile in curs, 
cat si pentru proiectele noi (suplimentari de buget). 
3. Achizitiile publice realizate in luna de raportare, precum si cele preconizate pentru 

luna urmatoare.  
 
INVESTITII 

- Modernizare UPU-SMURD in valoare de 500.000 lei – investitie in continuare - 
realizat; 
- Dotare aparatura medicala in valoare de 4.702.000 lei - realizat; 
- Dotare utilaje si echipamente pentru spalatorie si bloc alimentar – 100.000 lei; 
- Dotare „Sterilizator cu abur” – 700.000 lei - realizat; 
- Reparatii capitale et. 8 tronson ABC – 1.023.000 lei – lucrare de investitii - 
realizat; 
- Reparatii capitale pentru reabilitare Laborator clinic in valoare de 800.000 lei – 
realizat 50%; 
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- Actualizare proiect „Consolidare cladire centrala termica” - Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Galati – in valoare de 50.000 lei – lucrare 
de investitii – in lucru; 
- Modernizare centrala termica, pompe de recirculare si hidranti exteriori in valoare 
de 227.000,00 lei, lucrare de investitie in continuare - suspendata; 
- Actualizare proiect Reparatii capitale la Conducte purtatoare de fluide Spitalului 
Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Galati, in valoare 50.000 – in lucru 
; 
- Reabilitare instalatie electrica spital – distributie si alimentare cu energie electrica 
– valoare 650.000 lei – investitie in continuare - stadiul : cerere de oferta in 
derulare; 
-  Reparatii capitale et. 7 tronson ABC –800.000 lei – lucrare de investitii: 
- Proiectare „Amplasare angiograf” – 50.000 lei - realizat; 
- Executie „Amplasare angiograf” – 623.000 lei - realizat. 
- Reparatii capitale pentru reabilitare sectia Ortopedie – 800.000 – realizat 100%. 

 
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 
 
A.Proiectare obiective de investitii in 2015 

 Proiectare “Consolidare corp E – bloc alimentar, Proiect 196 / 29.09.2015, finantat        
40.000 lei, cod CPV 79930000-2; 
In total, din 39.969 lei contractati, realizat 100% - proiect aferent obiectivului de 

investitii. 
Termenele de realizare au fost respectate 100 %. 
Nu au existat neconformitati. 

 “Proiectare  “Consolidare corp Spalatorie”, Proiect 1057 / 01.10.2015, finantat 
34.968 lei, cod CPV 79930000-2; 
In total, din 34.968 lei contractati, realizat 100% - proiect aferent obiectivului de 

investitii. 
Termenele de realizare au fost respectate 100 %. 

B. Lucrari obiective de investitii finalizate in 2015 
 “Reparatii capitale  cazan apa calda  nr. 3 si instalatie automatizare la C.T. – etapa 

I, finantat 247.000 lei, contract lucrari nr. 7279 / 19.06.2015, in valoare de 245.381, 
57 lei cu TVA, cod CPV 45259300-0,  cu lucrari executate si platite in total 2015 in 
valoare de 243.993,92 lei cu TVA, realizat 100 %. 

c. Lucrari de reparatii curente 

 “Reparatii curente cazan apa calda C3 si C4 tip Athena 1000,  inlocuire corpuri 
cazane” – finantat 120.000 lei, contract lucrari nr. 7.300 / 19.06.2015 in valoare de 
119.941,32 lei, cod CPV 50720000-8. Realizat 100 % conform  P.V. de receptie la 
terminarea lucrarilor nr. 12596 / 22.10.2015. 
.Proiectare si executie retea  electrica interioara 220 v si 380 V la corp B-parter 
prin mutarea temporara a laboratoarelor, contract nr. 11201 / 28.09.2015,  in 
valoare de 44.332,33 lei cu TVA. 
Realizat 100 % conform P.V. de receptie la terminarea lucrarilor nr. 11832 / 
09.10.2015 – cod CPV 45310000-3. 

 Retea electrica incinta alimentare corp B – laboratoare pe perioada consolidarii 
corpului G, contract  nr. 11181 / 25.09.2015, in valoare de 65.574,84 lei cu TVA. 
Realizat 100 % conform P.V.  de receptie la terminarea lucrarilor nr. 12675 / 
26.10.2015 – cod CPV 45310000-3. 

 In total, din 345.491,57 lei contractati, realizat la stadiul fizic 100 % din 
obiectivul reparatii curente . 
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Termenele de realizare au fost respectate 100 % (maxim 31.12.2015). 
 
UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI 
 

Aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi din anul 2003, odată cu 
transformarea din spital de  psihiatrie cronici în unitate de asistenţă socială şi medicală cu 
profil de psihiatrie, unitatea a avut şansa de a se bucura de o atenţie deosebită din partea 
conducerii CJG, alocarea de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare, cât şi 
pentru cele de dezvoltare, în vederea îmbunătăţirii continue a condiţiilor de cazare şi a 
serivciilor acordate asistaţilor acestei unităţi. 
 
 
 
CONCLUZII 
 

Acest raport a urmărit să prezinte o sinteză a activităţii desfăşurate în anul 2015, 
activităţi care au implicat asumarea răspunderii, coerenţă a actului de decizie, deschidere 
faţă de probleme autorităţilor administraţiei publice locale şi ale cetăţenilor ca beneficiari 
ai actului administrativ. 

 Au fost evidenţiate atât orientările principale pe care s-a axat activitatea 
Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, cât şi modul de exercitare a principalelor atribuţii 
care îi sunt conferite acestuia prin Legea administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Acest raport este menit sa prezinte volumul mare de muncă şi activitatea 
laborioasă realizată de consilierii judeţeni, conducerea operativă – preşedintele, 
vicepreşedinţii Consiliului Judeţului Galaţi şi secretarul judeţului Galaţi, de către aparatul 
de specialitate şi instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului judeţului Galaţi. 

Acest  efort care este unul comun a demonstrat un management public eficient  în 
utilizarea resurselor şi adaptarea la principiile şi standardele unei  administraţii publice 
moderne, de nivel european.  

Rezultatele activităţii noastre, de gestionare a problemelor judeţului, nu pot fi 
cuantificate decât de cei pe care îi reprezentăm şi, de aceea, este necesar să ne 
concentrăm pe continuarea şi finalizarea proiectelor demarate în anul 2015. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

 
 
 
 
 
         


