
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2018 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 privind  aprobarea 
extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate 
efectivelor operative” 

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 19012/17.04.2018 

Consiliul Județean Galați; 
 Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Galați; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finanțe, strategii, 
studii și prognoză economico-socială a Consiliului Județean Galați și al Comisiei de specialitate 
nr. 5 pentru administrație publică locală, de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de 
cooperare interinstituțională a Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 314/2003 privind aprobarea 
Programului IMPACT ’’ Împreună pentru apărarea comunității ’’, referitor la creșterea eficienței 
serviciului polițienesc și la întărirea ordinii și liniștii publice în județul Galați,  

Având în vedere adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi nr. 850.698 din 
23.03.2018, înregistrată la secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galați cu nr. 
19012 din 26.03.2018; 

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) şi art. 124 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea 
și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând în considerare dispozițiile art. 14 alin. (2) lit. f) și art. 15 alin. (2), lit. d) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin 
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 7 și art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 privind aprobarea 
extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor 
operative, după cum urmează: 

1. Art. 2 din Hotărâre va avea următorul cuprins: ”Pentru derularea etapei a V-a a 
Programului IMPACT se va utiliza suma de 202.000 lei din bugetul local aferent anului 2018 al 
Județului Galați.” 
 2. În cuprinsul anexei la Hotărâre, pct. 2 “Durata programului”, perioada de derulare a 
primei faze a proiectului se modifică şi devine 01.05.2018 – 30.09.2018. 

          
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliție al Județului Galați și 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 

 
 

 

 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul Județului, 

Paul Pușcaș 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                            Nr. 19012/17.04.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 

privind  aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a:  
„Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea 

cu echipamente destinate efectivelor operative” 

 

Programul IMPACT este un proiect de colaborare de interes județean și are ca obiectiv 
general creșterea eficienței serviciului polițienesc și întărirea ordinii și liniștii publice în județul 
Galați. 
  Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine și siguranță publică a reprezentat 
permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile sale specializate a căutat să 
identifice cele mai eficiente forme și modalități de realizare a acestui obiectiv. 
  Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 314/2003 a fost încheiat un protocol de 
cooperare între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul de Poliție al Județului Galați care se 
referea la derularea Programului „IMPACT - Împreună pentru apărarea comunității’’.  Inițial, 
proiectul s-a derulat pe o perioadă de un an (01.10.2003 – 01.10.2004) cu posibilitatea ca 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați să formuleze propuneri de îmbunătățire și 
continuare a proiectului. Astfel, programul a fost prelungit cu încă trei etape, prin hotărârile 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 301/2006, nr. 357/2006 şi nr. 18/2016. 
  Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 s-a aproba extinderea 
Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”.  
 
  Dintr-o eroare în ceea ce priveşte circuitul documentelor între structurile aparatului de 
specialitate, deşi forma electronică a hotărârii, comunicată consilierilor judeţeni, a fost cea 
corectă, forma finală a Hotărârii nr. 53/2018, semnată, contrasemnată şi comunicată ulterior 
aprobării, conţine 2 greşeli, care pot fi remediate prin iniţierea prezentului proiect de hotărâre, 
după cum urmează: 

1. Art. 2 din Hotărâre va avea următorul cuprins: ”Pentru derularea etapei a V-a a 
Programului IMPACT se va utiliza suma de 202.000 lei din bugetul local aferent anului 2018 al 
Județului Galați.” 
 2. În cuprinsul anexei la Hotărâre, pct. 2 “Durata programului”, perioada de derulare a 
primei faze a proiectului se modifică şi devine 01.05.2018 – 30.09.2018. 
    
  În conformitate cu prevederile art.18 lit. b) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
„autoritatea teritorială de ordine publică […] b) sesizează și propune măsuri de înlăturare a 
deficiențelor din activitatea de poliție”. 
  Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (2) lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
787/2002, comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții din cadrul autorității 
teritoriale de ordine publică „identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării 
serviciului polițienesc.” 

Conform prevederilor Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „consiliul 

judeţean  asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] ordinea publică”. 

  Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Județean Galați. 
 În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 



 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      Nr. 19012/17.04.2018 

Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate  
 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 

privind  aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a:  
„Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea 

cu echipamente destinate efectivelor operative” 

 
Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre se propune ședinței în plen 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 privind  aprobarea extinderii 
Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”. 
 Dintr-o eroare în ceea ce priveşte circuitul documentelor între structurile aparatului de 
specialitate, deşi forma electronică a hotărârii, comunicată consilierilor judeţeni, a fost cea 
corectă, forma finală a Hotărârii nr. 53/2018, semnată, contrasemnată şi comunicată ulterior 
aprobării, conţine 2 greşeli, care pot fi remediate prin iniţierea prezentului proiect de hotărâre, 
după cum urmează: 

1. Art. 2 din Hotărâre va avea următorul cuprins: ”Pentru derularea etapei a V-a a 
Programului IMPACT se va utiliza suma de 202.000 lei din bugetul local aferent anului 2018 al 
Județului Galați.” 
 2. În cuprinsul anexei la Hotărâre, pct. 2 “Durata programului”, perioada de derulare a 
primei faze a proiectului se modifică şi devine 01.05.2018 – 30.09.2018. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați este un organism cu 
rol consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Galați 
și își desfășoară activitatea în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului 
polițienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează.  

În acest sens, în urma deplasărilor la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Galaţi, s-a constatat la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, necesarul de 
echipament destinat efectivelor operative în vederea îndeplinirii în parametri de eficienţă a 
sarcinilor de serviciu în contextul actual. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 314 din 29 
septembrie 2003 prin care a fost aprobat programul “IMPACT – împreună pentru apărarea 
comunității”, acest program se poate prelungi la propunerea Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică. 

b) legalitatea – prin faptul că proiectul de hotărâre este susținut atât de prevederile art. 
14 alin. (2) lit. f) și art. 15 alin. (2), lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 
787/2002, prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
de dispozițiile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 7 și art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate pentru a 
fi supus dezbaterii ședinței în plen a Consiliului Județean Galați. 
 Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. „b” din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați. 
 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 
 


