
 
                                             

HOTĂRÂREA NR. 254     
din 28 noiembrie 2019 

 

privind: aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi 
creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu 
echipamente destinate efectivelor operative” 
Inițiatori: Costel Fotea – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Dan-Lilion Gogoncea, Eugen Zaharia, Mitică Sandu, Ionel Vlad, Sorin Crețu, Avram 
Trandafir - consilieri județeni. 
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 12968/15.11.2019 

Consiliul Județean Galați; 
 Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor; 
 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 și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridice, pentru 
administrație publică locală, de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de cooperare 
interinstituțională din cadrul Consiliului Județean Galați; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 314/2003 privind aprobarea 
Programului Impact „Împreună pentru apărarea comunităţii” referitor la creşterea eficienţei 
serviciului poliţienesc şi la întărirea ordinii şi liniştii publice în judeţul Galaţi; 

Având în vedere adresele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi nr. 1.289.449 din 
25.10.2019, nr. 1.293.192 din 28.10.2019 şi nr. 1.289.706 din 06.11.0219 înregistrate la 
secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galați cu nr. 24.064 din 28.10.2019, nr. 
24.065 din 29.10.2019, respectiv nr. 24.069 din 07.11.2019; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. d), art. 355 şi art. 362 alin. (2) şi (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
 Având în vedere prevederile art.18 şi 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 Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. g) şi alin. (7) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 Se aprobă etapa a VI-a a Programului IMPACT: „Operativitatea şi creşterea 
eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate 
efectivelor operative”, referitor la creşterea eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Galaţi, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Pentru derularea etapei a VI-a a Programului IMPACT se va utiliza suma de 
200.000 lei asigurată din bugetul local al Județului Galați.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliție Județean Galați și 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul General al Județului, 

Ionel Coca  
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Anexă 

 
 

 

 
Nr.  _________/______ 

 

 
Nr.  _________/______ 

 

 
Nr.  _________/______ 

 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Programul IMPACT, etapa a VI-a 

„Operativitatea și creșterea eficienței Inspectoratului de Poliție Județean Galați, prin 
dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative.” 

 
Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, judeţul Galaţi, România, cod 
poştal: 800119, reprezentat prin domnul Costel Fotea – Preşedinte, în calitate de partener, 
 
Autoritatea Teritorială De Ordine Publică Galaţi, cu sediul în Str. Domnească nr. 56, bloc 

Cristal, Galaţi, judeţul Galaţi, România, cod poştal: 800008, reprezentată prin domnul Dan-
Lilion Gogoncea, – Preşedinte, în calitate de partener, 
 
şi 
 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, cu sediul în Str. Brăilei nr. 200, Galaţi, judeţul 
Galaţi, România, cod poştal: 800685, reprezentat prin comisar șef de poliție Cornel Mototolea 
– Inspector Şef, în calitate de organizator/iniţiator, 

 
Au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat având următoarele clauze: 
 

1. OBIECTIVUL GENERAL : 
  Creșterea calității serviciului polițienesc din județul Galați prin cooperare cu Consiliul 
Județean Galați. 
 

2. DURATA PROGRAMULUI : 
 Prima fază a proiectului se va derula în luna decembrie a anului 2019 când se va 
realiza achiziționarea echipamentelor, respectiv: 
 - 9 complete – aparate pentru determinarea prezenţei în salivă a substanţelor 
stupefiante; 
 -  6 imprimante multifuncţionale monocrom A3. 
 Totodată, se va analiza, cel puțin semestrial, derularea programului, cu propuneri de 
îmbunătățire din partea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. 
 

3. CRITERII DE PERFORMANŢĂ: 
a) creșterea gradului de siguranță și protecție a persoanei ;  
b) creșterea gradului de siguranță și protecție a patrimoniului ; 
c) creșterea numărului de activități preventive desfășurate. 

 
4. ACŢIUNI PRECONIZATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI: 

Executarea, pe baza unor planuri de acțiuni lunare, a următoarelor activități principale: 
- identificarea operativă a activităților infracționale; 
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- depistarea cu operativitate a şoferilor care se află sub influenţa substanţelor 
psihoactive; 

- depistarea cu operativitate a persoanelor urmărite în temeiul legii, cu precădere a 
celor organizate în grupuri infracționale, capabile să comită cu violență fapte grave, 
cu prejudicii importante; 

- îmbunătățirea climatului de siguranță publică și a parteneriatului cu societatea 
civilă. 

 
5. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR: 

Consiliul Județean Galați: 
A. Va achiziționa echipamentele prevăzute la punctul 2 al Anexei prin achiziţie publică.  

 B. Toate echipamentele achiziționate prin acest program vor fi predate în folosinţă 
gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Galați. 

Inspectoratul de Poliție Judeţean Galați: 
A. Va asigura consumabilele necesare pentru funcționarea echipamentelor date în 

folosință gratuită de către Consiliul Județean Galați, prin acest program. 
B. Va prelua echipamentele menționate și va asigura mentenanța acestora. 
 

6. MONITORIZAREA PROGRAMULUI: 

A. Inspectoratul de Poliție Județean Galați va prezenta informări lunare privind 
activitatea desfășurată în cadrul proiectului și rezultatele obținute care vor fi înaintate 
Președintelui Consiliului Județean Galați și Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

B. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați va analiza lunar modul de derulare a 
proiectului, luând sau propunând, după caz, măsurile care se impun. 

 
 Prezentul acord de parteneriat este încheiat azi, _______________________în  3 
exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare partener, cu aceeaşi valoare juridică. 

 
 

Consiliul Județean Galați, 
Preşedinte 

Costel Fotea 

Consiliul Județean Galați, 
Consilier Județean 

Președinte A.T.O.P. Galați 
Dan-Lilion Gogoncea 

Inspectoratul de Poliție 
Județean Galați, 

Inspector Șef 
Comisar șef de poliție 

Cornel Mototolea 
 

 


