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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

NR. 3542/19.04.2019 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022 

 

 Bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi a fost fundamentat şi elaborat având 

în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2018, Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 

5537/20.03.2019 înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 3542/21.03.2019. 

Astfel în termenul menţionat de actul normativ a fost emisă HCJ nr. 

52/20.03.2019 privind : repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Județul 

Galați a cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la 

nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale și a sumelor defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale (bugete de funcționare, compensare pierderi și finanțarea 

cheltuielilor cu asistența socială) în anul 2019. 

Prin HCJ nr. 65/29.03.2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 

a sumei de 10.459 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale pe anul 2019, UAT-ului judeţul 

Galaţi i-a fost repartizată suma de 7.559 mii lei în vederea reabilitării şi modernizării 

drumurilor judeţene precum  şi pentru  deszăpeziri drumuri judeţene. 

Bugetele locale potrivit art. 26 alin. (2) din Legea 273/2006 se aprobă şi pe 

secţiuni respectiv funcţionare şi dezvoltare. 

Conform prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 art.5 
alin.1 „Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată” sunt destinate: 

a) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al 

României, în perioada ianuarie - iunie a anului școlar 2018 - 2019, potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul școlar 2018 - 

2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 

aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru 

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 - 2018, cu 

încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la 

această hotărâre; 

 b) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează 

învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind 

modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale 

școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A 

din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de 
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cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

 c) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților 

de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din 

învățământul special; 

 d) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; 

 e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub 

autoritatea consiliilor județene; 

 f) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la 

nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării 

în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările 

ulterioare; 

 h) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea 

drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru 

personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. 

(1) lit. a) al capitolului III "Culte", lit. E - Secțiunea a 3-a "Sprijinul statului pentru 

salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute" din anexa nr. I la Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

La fundamentarea şi dimensionarea cheltuielilor pe ordonatori de credite, pe 

destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-au avut în 

vedere obligaţiile ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, priorităţile stabilite în vederea 

funcţionării în interesul comunităţii locale. 

Stabilirea s-a efectuat în strânsă corelare cu posibilităţile reale de încasare a 

veniturilor estimate a se realiza şi cu stabilirea strictă a priorităţilor fiecărei instituţii de 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Veniturile estimate pentru anul 2019 sunt detaliate astfel: 

 

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 

26.106,00 
 

         - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor 287,00 

         - Programul pentru scoli al României 9.234,00 

         - Invatamant special + C.J.R.A.E.  2.719,00 

         - Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă 2.227,00 

         - Culte religioase 11.610,00 

         - Cãmine pentru persoane vârstnice 29,00 

         - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor 287,00 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă 

medico-socială 
2.271,00 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 181.193,00 

Cote defalcate din impozitul pe venit  55.416,00 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 36.260,00 
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echilibrarea bugetelor locale  

   Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 
aferente cadrului financiar 2014-2020  181.038,00 

Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 35.899,00 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020  

32.846,00 

 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 7.559,00 

Alte venituri proprii 2.131,00 

 

Astfel veniturile totale ale bugetului Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2019 

sunt in sumă de  560.719 mii lei din care: 

- veniturile secţiunii de funcţionare - suma de 197.681 mii lei şi 

- veniturile secţiunii de dezvoltare - suma de 363.038 mii lei. 

 

Cheltuielile Consiliului Judeţean Galaţi au fost repartizate pe capitole astfel: 

 

Cap. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 44.467,50 

Cap. 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 11.788,00 

- Fond de rezervă 5.000,00 

- Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 4.732,00 

- Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a Persoanei 2.056,00 

Cap. 60.02 APĂRARE NAŢIONALĂ (CMJ) 395,00 

Cap. 61.02 ORDINE PUBLICĂ (Protecţie Civilă) 813,00 

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT (burse, olimpiade şcolare, program „Lapte-corn şi 

fructe”, învăţământ special) 
14.240,00 

Cap. 66.02 SĂNĂTATE 75.970,22 

Cap. 67.02 CULTURĂ 63.484.40 

Cap. 68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 89.608,10 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 72.525 

- Unitatea Medico–Socială Găneşti 17.083,10 

Cap. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 5350 

Cap. 80.02 ACŢIUNI GENERALE (cotizaţii şi cofinanţări, asociaţii şi fundaţii) 2.840 

Cap. 84.02 TRANSPORTURI 274.604 

 

Cheltuielile bugetului Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2019 sunt în sumă 
de 583.560,22  mii lei din care: 
- cheltuielile secţiunii de funcţionare - suma de 197.681  mii lei 
- cheltuielile secţiunii de dezvoltare - suma de 385.879,22 mii lei 

Având în vedere că veniturile secţiunii de dezvoltare sunt de 363.038  mii lei, 

rezultă un deficit al secţiunii dezvoltare în sumă de 22.841.22 mii lei care va fi finanţat 

din excedentul anilor anteriori. 

 Din excedentul anilor precedenţi, conform legislaţiei în vigoare, se repartizează 

suma de 33.000 mii lei pentru obiective de investiții conform anexei nr. 1 la prezentul 

proiect de hotărâre și anume 
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Pentru acoperirea temporarã a golurilor de casã şi pentru eventualul cash-flow 

necesar derulării proiecteor cu finanţare europeană 

10.000 

Complexul Muzeul de Artă Vizuală Galaţi  20.000 

Clădire didactică pentru plante exotice 3.000 

TOTAL 33.000 

 

Solicităm raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

 În aceste condiţii, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

NR. 3542/19.04.2019 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 

anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022 

 

 Iniţiatorul, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi domnul Fotea Costel, prezintă un 

proiect de hotărâre al cărui scop este aprobarea bugetului local pe anul 2019. 

 Proiectul de hotărâre respectă prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 

anul 2019 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Potrivit prevederilor legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 avem: 

 ART. 4 Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.792,3 milioane lei sume defalcate 

pentru bugetele locale, din care: 

………….. 

c) 600,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6, astfel: 30% din sumă se 

repartizează în funcție de lungimea drumurilor și 70% din sumă se repartizează invers 

proporțional cu capacitatea financiară a județelor. Repartizarea sumelor pe unități 

administrativ-teritoriale se face, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea 

primarilor; 

 Prin HCJ nr. 65/29.03.2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumei de 10.459 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale pe anul 2019, UAT-ului judeţul Galaţi i-a 

fost repartizată suma de 7.559 mii lei în vederea reabilitării şi modernizării drumurilor 

judeţene precum  şi pentru  deszăpeziri drumuri judeţene. 

 ART. 6  

(1) În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe 

venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, 

se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, a prezentei legi, următoarele cote:  

a) 15% la bugetul local al județului;  

…………. 

c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a 

finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. 

(6) Suma corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la alin. (1) lit. c), cumulată cu 

suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior publicării prezentei 



legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în 

completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ, pentru 

asigurarea unui buget de funcționare, astfel:  

a) 450 lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/județ;  

……………………………………… 

(7) În vederea repartizării sumelor prevăzute la alin. (6), în termen de 3 zile de la 

data publicării prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice transmite direcțiilor generale 

regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice modelul de 

calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul fiecărui județ pentru anul 2019 

și nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale pe care le vor 

pune la dispoziția consiliului județean. 

 (8) În completarea veniturilor proprii din impozitele și taxele locale, estimate a fi 

încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor alin. (1) 

lit. a) și b) și alin. (6), precum și cu cel încasat până la data publicării prezentei legi, se 

repartizează unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7, în vederea asigurării 

bugetelor de funcționare stabilite, potrivit prevederilor prezentului articol, proporțional cu 

necesarul stabilit.  

(9) Unităților administrativ-teritoriale ale căror sume repartizate în anul 2019 din 

impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare 

sunt mai mici decât nivelul acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția 

Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație potrivit 

anexei nr. 7, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ. 

 (10) Dacă diferența dintre sumele repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit 

cumulate cu cele repartizate în anul 2019 din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrare și nivelul acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la 

dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, nu asigură finanțarea cheltuielilor determinate 

de aplicarea prevederilor art. 5 alin. (7), se repartizează în completare sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această 

destinație potrivit anexei nr. 7.  

(11) Sumele prevăzute la alin. (6), (8), (9) și (10) se repartizează prin hotărâre a 

consiliului județean, după consultarea primarilor și a președintelui consiliului județean, cu 

asistența tehnică de specialitate a direcțiilor generale regionale ale finanțelor 

publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, în termen de 7 zile de la publicarea 

prezentei legi și se comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor 

publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice și unităților administrativ-teritoriale în 

termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii. 

Astfel în termenul menţionat de actul normativ a fost emisă HCJ nr. 52/20.03.2019 

privind : repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Județul Galați a cotei de 17,5% 

din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități 

administrativ teritoriale și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 

(bugete de funcționare, compensare pierderi și finanțarea cheltuielilor cu asistența socială) 

în anul 2019. 



 Potrivit art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare 

(1) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 

legii bugetului de stat, Ministerul Finanțelor Publice transmite direcțiilor generale ale 

finanțelor publice sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferurile 

consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat. 

(2) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului 

București, precum și consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, în 

condițiile legii, repartizează pe unități administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la 

comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și 

transferurile consolidabile, în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către 

ordonatorii principali de credite. 

(3) Pe baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii 

principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa 

locală sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale. Locuitorii unității 

administrativ-teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile 

de la data publicării sau afișării acestuia. 

 (4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor prevăzut la alin. 

(3), proiectul bugetului local, însoțit de raportul ordonatorului principal de credite și de 

contestațiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităților deliberative, de către 

ordonatorii principali de credite. 

Bugetele locale potrivit art. 26 alin. (2) din Legea 273/2006 se aprobă şi pe secţiuni 

respectiv funcţionare şi dezvoltare. 

Conform prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 art.5 alin.1 
„Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată” sunt destinate: 

a) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al 

României, în perioada ianuarie - iunie a anului școlar 2018 - 2019, potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul școlar 2018 - 

2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 

aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea 

bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 - 2018, cu încadrare în sumele 

prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la această hotărâre; 

 b) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează 

învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind 

modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în 

sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului; 

 c) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de 

învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din 

învățământul special; 

 d) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; 



 e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea 

consiliilor județene; 

 f) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la 

nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările 

ulterioare; 

 h) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor 

salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul 

neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) al 

capitolului III "Culte", lit. E - Secțiunea a 3-a "Sprijinul statului pentru salarizarea 

personalului neclerical al cultelor recunoscute" din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi poate fi prezentat  plenul Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

 

 

DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE   DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

DIRECTOR EXECUTIV,   DIRECTOR EXECUTIV, 

Stoica George     Epure Camelia 

 

 

 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF   DIRECŢIA DE PATRIMONIU 

 

ARHITECT ŞEF,     DIRECTOR EXECUTIV, 

Dumitrescu Mărioara   Cristea Constantin 

 

 

 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE 

ŞEF SERVICIU, 

Mirsunov Andrei 
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Nr. 4669/18.04.2019 
 
 

RAPORTUL 
ordonatorului principal de credite la proiectul bugetului local  

pe anul 2019, încheiat astăzi 18.04.2019 
 

 
 Subsemnatul Fotea Costel, Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, 
prezint raportul ordonatorului principal de credite la proiectul bugetului local 
pe anul 2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 actualizată, 
privind finanţele publice locale art. 39 alin.4 care prevede „În 5 zile de la 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. (3), 
proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de 
credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării 
autorităţilor deliberative, de către ordonatorii principali de credite”. 
 Bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi a fost fundamentat şi 
elaborat având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 
nr. 50/2019 şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Potrivit prevederilor legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 

avem: 

 ART. 4 Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.792,3 milioane lei 

sume defalcate pentru bugetele locale, din care: 

………….. 

c) 600,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6, 

astfel: 30% din sumă se repartizează în funcție de lungimea drumurilor și 

70% din sumă se repartizează invers proporțional cu capacitatea financiară 

a județelor. Repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale se face, 

prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor; 

 Prin HCJ nr. 65/29.03.2019 privind repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumei de 10.459 mii lei reprezentând sume 

defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 

judetene şi comunale pe anul 2019, UAT-ului Judeţul Galaţi i-a fost 

repartizată suma de 7.559 mii lei în vederea reabilitării şi modernizării 

drumurilor judeţene precum  şi pentru  deszăpeziri drumuri judeţene. 

 Conform ART. 6  

(1) În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 



2 
 

completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul 

de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează 

începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, a prezentei legi, următoarele cote:  

a) 15% la bugetul local al județului;  

…………. 

c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale 

regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și 

județelor. 

(6) Suma corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la alin. (1) lit. 

c), cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 

alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează 

bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în 

completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total 

județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel:  

a) 450 lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane 

lei/an/județ;  

……………………………………… 

(7) În vederea repartizării sumelor prevăzute la alin. (6), în termen de 

3 zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice 

transmite direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor 

județene ale finanțelor publice modelul de calcul, nivelul minim al 

impozitului pe venit estimat la nivelul fiecărui județ pentru anul 2019 și 

nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale pe 

care le vor pune la dispoziția consiliului județean. 

 (8) În completarea veniturilor proprii din impozitele și taxele locale, 

estimate a fi încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit 

repartizat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) și b) și alin. (6), precum și cu 

cel încasat până la data publicării prezentei legi, se repartizează unităților 

administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7, în vederea 

asigurării bugetelor de funcționare stabilite, potrivit prevederilor prezentului 

articol, proporțional cu necesarul stabilit.  

(9) Unităților administrativ-teritoriale ale căror sume repartizate în 

anul 2019 din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
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adăugată pentru echilibrare sunt mai mici decât nivelul acelorași sume, 

exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția 

Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate 

cu această destinație potrivit anexei nr. 7, proporțional cu necesarul stabilit 

pe total județ. 

 (10) Dacă diferența dintre sumele repartizate în anul 2019 din 

impozitul pe venit cumulate cu cele repartizate în anul 2019 din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și nivelul 

acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la 

dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, nu asigură finanțarea 

cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor art. 5 alin. (7), se 

repartizează în completare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație potrivit 

anexei nr. 7.  

(11) Sumele prevăzute la alin. (6), (8), (9) și (10) se repartizează prin 

hotărâre a consiliului județean, după consultarea primarilor și a 

președintelui consiliului județean, cu asistența tehnică de specialitate a 

direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene 

ale finanțelor publice, în termen de 7 zile de la publicarea prezentei legi și 

se comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor 

publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice și unităților 

administrativ-teritoriale în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii. 

Astfel în termenul menţionat de actul normativ a fost emisă HCJ nr. 
52/20.03.2019 privind : repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din 
Județul Galați a cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale și a sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (bugete de 
funcționare, compensare pierderi și finanțarea cheltuielilor cu asistența 
socială) în anul 2019. 

Conform prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 
2019 art.5 alin.1 „Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată” sunt 
destinate: 

a) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului 

pentru școli al României, în perioada ianuarie - iunie a anului școlar 2018 - 

2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind 
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stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017 - 2023 pentru anul școlar 2018 - 2019, precum 

și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 

aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și 

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 

2017 - 2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare 

dintre anexele nr. 1 - 3 la această hotărâre; 

 b) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care 

frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor 

copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de 

învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de 

cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

 c) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă 

a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și 

asistență educațională din învățământul special; 

 d) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 

2002; 

 e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de 

sub autoritatea consiliilor județene; 

 f) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane 

vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) 

din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind 

stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din 

familii defavorizate, cu modificările ulterioare; 

 h) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea 

drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult 

locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, 

potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) al capitolului III "Culte", lit. E - 

Secțiunea a 3-a "Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical 

al cultelor recunoscute" din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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Veniturile estimate pentru anul 2019 sunt detaliate astfel: 

           mii lei 

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 

26.106,00 
 

         - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor 287,00 

         - Programul pentru scoli al României 9.234,00 

         - Invatamant special + C.J.R.A.E.  2.719,00 

         - Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de 
masă 

2.227,00 

         - Culte religioase 11.610,00 

         - Cãmine pentru persoane vârstnice 29,00 

         - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor 287,00 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de 

asistenţă medico-socială 
2271,00 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 181.193,00 

Cote defalcate din impozitul pe venit  55.416,00 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale  
36.260,00 

   Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020  

181.038,00 

Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 35.899,00 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate 
şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 –buget 
de stat 

32.846,00 

 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 7.559,00 

Alte venituri proprii 2131,00 

 

 

 

Astfel veniturile totale ale bugetului Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2019 

sunt in sumă de  560.719 mii lei din care: 

- veniturile secţiunii de funcţionare - suma de 197.681 mii lei şi 

- veniturile secţiunii de dezvoltare - suma de 363.038 mii lei. 
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Cheltuielile Consiliului Judeţean Galaţi au fost repartizate pe capitole 

astfel: 

          mii lei 

Cap. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 44.467,50 

Cap. 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 11.788,00 

- Fond de rezervă 5.000,00 

- Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat 
4.732,00 

- Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a Persoanei 2.056,00 

Cap. 60.02 APĂRARE NAŢIONALĂ (CMJ) 395,00 

Cap. 61.02 ORDINE PUBLICĂ (Protecţie Civilă) 813,00 

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT (burse, olimpiade şcolare, program 

„Lapte-corn şi fructe”, învăţământ special) 
14.240,00 

Cap. 66.02 SĂNĂTATE 75.970,22 

Cap. 67.02 CULTURĂ 63.484.40 

Cap. 68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 89.608,10 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului 
72.525 

- Unitatea Medico–Socială Găneşti 17.083,10 

Cap. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 5350 

Cap. 80.02 ACŢIUNI GENERALE (cotizaţii şi cofinanţări, 

asociaţii şi fundaţii) 
2.840 

Cap. 84.02 TRANSPORTURI 274.604 

 
Cheltuielile bugetului Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2019 

sunt în sumă de 583.560,22  mii lei din care: 
- cheltuielile secţiunii de funcţionare - suma de 197.681  mii lei 
- cheltuielile secţiunii de dezvoltare - suma de 385.879,22 mii lei 

Având în vedere că veniturile secţiunii de dezvoltare sunt de 363.038  

mii lei, rezultă un deficit al secţiunii dezvoltare în sumă de 22.841.22 mii lei 

care va fi finanţat din excedentul anilor anteriori. 
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         graficul nr. 2 
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          graficul nr.3 
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Din graficul nr. 2 în care sunt prezentate cheltuielile cuprinse în 
bugetul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2019 pe capitole se 
observă: 

- ponderea cea mai mare în alocarea bugetară o are sectorul 
Transprorturi circa 47% din total buget, sursa principală pentru aceste 
cheltuieli fiind asigurată din sume primite de la UE/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 
precum şi partea alocată de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte. 

- alte trei mari capitole spre care au fost alocate sume de aproape 
15% din buget pentru fiecare sunt: Asistenţa socială, Sănătatea şi Cultura. 
Pentru două domenii, Sănătate şi Cultura sumele majoritare  au fost 
alocate pentru secţiunea de dezvoltare (investiţii) adică pentru achiziţii de 
aparatură medicală şi constructii noi sau extinderi (sănătate) sau 
construcţii noi şi modernizări cladiri existente (cultură). Sursele cheltuielilor 
au fost: sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 precum şi partea alocată 
de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte şi sume din venituri proprii 
ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Din graficele nr. 3 şi 4 în care este reprezentat bugetul Consiliului 
Judeţean Galaţi pe secţiuni (funcţionare şi dezvoltare) în perioada 2016-
2019 se observă că dacă în anul 2016 cheltuielile de funcţionare erau în 
proporţie de aproape 95% din totalul bugetului, în perioada următoare 
2017-2018 a avut loc o creştere constantă şi consistentă a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare ceea ce a dus la o inversare a structurii cheltuielilor 
în bugetul pentru anul 2019, pentru prima dată cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare fiind mai mari decât cheltuielile secţiunii de funcţionare. 
Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în bugetul pe anul 2019 ajunge astfel 
la 66% din totalul bugetului. 

Aceasta creştere a secţiunii de dezvoltare a fost susţinută de 
creşterea sumelor  primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate 
şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 precum şi partea 
alocată de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte aşa cum rezultă şi 
din graficul nr. 6. Astfel, se observă că plecând de la 0 lei în bugetul anului 
2016 şi înregistrând creşteri pe parcursul anilor 2017-2018 se ajunge în 
anul 2019 (an în care toate proiectele întră în faza de execuţie) la o valoare 
de aproximativ 216.000 mii lei sume  primite de la UE/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 
precum şi partea alocată de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte. 

Totodata pe lângă sumele primite de la UE/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 
precum şi partea alocată de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte au 
fost alocate și sume din veniturile proprii. Aceste sume sunt varsăminte din 
secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, adică sume 
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alocate investițiilor după ce sunt asigurate cheltuielile secțiunii de 
funcționare. Astfel se observă o creștere continuă din 2016 până în anul 
2019, cea mai mare creștere fiind în anul 2019 provenită din utilizarea cu 
responsabilitate a sumelor pentru funcționare și alocarea de resurse 
importante pentru secțiunea de dezvoltare (investiții). 
          graficul nr. 5 

 
    
          graficul nr. 6 
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La nivelul instituţiei în anul 2019 sunt în executie în diferite stadii 
numeroase investitii unele din fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Galaţi 
şi altele din fonduri europene la care Consiliul Judeţean Galaţi acoperă 
doar cofinanţarea astfel: 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 
 

Titlu proiect: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia 
Conachi – Smârdan (DJ 251)” 

Localități deservite: 
Matca, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Pechea, Cuza Vodă, 
Slobozia Conachi, Schela, Smârdan 
 

 
Sursă finanțare: 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 
Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 68.268.649,74 lei 
Contribuție CJ Galati la costuri eligibile: 1.365.372,99 lei 
Costuri neeligibile suportate de CJ Galaţi: 0,00 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 28 km de drum județean reabilitat și modernizat (DJ 251 între km 
6+780 - km 23+840 și km 61+460 - km 72+400);  

 1,6 km pistă de biciclete construită;   

 165,44 mp trotuare modernizate/realizate;  

 6 stații transport public și alveole construite/modernizate. 
 
 

Titlu proiect: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe traseul Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni – 
Barcea” 

Localități deservite: 
Movileni, Furcenii Noi, Furcenii Vechi, Cosmești, Băltăreţi, Dobrineşti, 
Nicorești, Barcea 

Sursă finanțare: 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 42.635.062,37 lei 



13 
 

Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 851.719,50 lei 
Costuri neeligibile suportate de CJ Galați: 49.087,50 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 21,50 km de drum judetean reabilitat și modernizat (DJ 252 între km 
7+200 – km 10+300 și km 14+200 - km 32+600);  

 2,95 km pistă de biciclete construită;   

 20.625 mp trotuare modernizate/realizate;    

 9 stații transport public și alveole construite/modernizate.  
 

Titlu proiect: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor - Umbrărești – Viile - 
Fîrțănești - Foltești (DJ 242)” 

Localități deservite: 
Foltești, Măstăcani, Chiraftei, Vîrlezi, Fîrțănești, Viile, Umbrărești, Tg. Bujor 

Sursă finanțare: 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 72.206.493,07 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 1.386.703,04 lei 
Costuri neeligibile suportate de CJ Galați: 2.871.341,13 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 30,700 km de drum județean reabilitat și modernizat (DJ242 între km 
38+940 – km 69+640);  

 3,84 km pistă de biciclete construită;  

 37.158 mp suprafață trasee pietonale; 

 8 stații transport public și alveole construite/modernizate.  
 

Titlu proiect: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ 251A)” 
Localități deservite: 

Corod, Blânzi, Brătuleşti, Nicopole, Fundeanu, Drăgușeni 
Sursă finanțare: 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (SUERD) 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 39.966.966,26 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 798.982,50 lei  
Costuri neeligibile suportate de CJ Galați: 17.850 lei  

Obiective/rezultate propuse: 
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 16 km de drum județean reabilitat și modernizat (DJ 251A între km 
16+000 – km 32+000); 

 5 stații de autobuz cu alveole cu o lungime de 15 m și o lățime de 3 
m; 

 investiții pentru protecția drumului (reconstruirea de 2 poduri noi și 2 
podețe noi); 

 6 poduri reabilitate și modernizate. 
 

Titlu proiect: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN26 (DJ 255)” 
Localități deservite: 

Pechea, Rediu, Cuca, Fîrţăneşti, Chiraftei, Suhurlui, Măstăcani 
Sursă finanțare: 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (SUERD) 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 66.734.563,88 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 1.328.611,57 lei 
Costuri neeligibile suportate de CJ Galați: 303.985,50 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 34,61 km de drum județean reabilitat și modernizat (DJ 255); 

 8 poduri modernizate/reconstruite; 

 14 stații transport public și alveole construite. 
 

Titlu proiect: 
„Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului 

Galați” 
Sursă finanțare: 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (SUERD) 

Parteneriat 
Lider proiect – UAT Județul Galați 
Partener – UAT Municipiul Galați 
Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 135.196.480,12 lei 
Buget UAT Județul Galați: 134.841.860,11 lei 
Buget UAT Municipiul Galați: 354.620,00 lei 
Contribuție CJ Galați:  2.696.837,23 lei 
Contribuție UAT Municipiul Galați:  7.092,40 lei 

Obiective/rezultate propuse: 
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 10,582 km de drum județean extins și modernizat (DJ 251M – 
variantă ocolitoare a municipiului Galați); 

 1 pod tip hobanat construit. 
 

Titlu proiect: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe traseul Ivești-Grivița (DJ 254)” 
 

Localități deservite: 
Ivești, Călmăţui, Grivița, Costache Negri 

Sursă finanțare: 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (SUERD) 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 33.796.055,01 lei 
Cofinanțare totală proiect: 675.921,10 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 675.921,10 lei 
Costuri neeligibile: 0,00 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 15,4 km de drum județean modernizat. 
 

Titlu proiect: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe drumul județean DJ 242A” 
Localități deservite: 

Rădeşti (Cruceanu), Bereşti, Bereşti Meria, Slivna, Găneşti, Cavadineşti 
Sursă finanțare: 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (SUERD) 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 42.035.732,85 lei 
Cofinanțare totală proiect: 1.295.532,66 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile:  831.432,66 lei 
Costuri neeligibile: 464.100,00 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 17,9 km de drum județean modernizat. 
 

Titlu proiect: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)” 
Localități deservite: 

Băneasa, Suceveni, Rogojeni 
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Sursă finanțare: 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (SUERD) 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 58.073.947,90 lei 
Cofinanțare totală proiect: 1.161.478,96 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 1.161.478,96 lei 
Costuri neeligibile: 0,00 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 19,9 km de drum județean modernizat. 
 

Titlu proiect: 
Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 251 ce va 

deservi localitățile Corni, Măcișeni, Valea Mărului 
Sursă finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Local[ 
Buget proiect: 
Valoare contract: 10.064.687,46 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 4,5 km de drum județean reabilitat și modernizat;  
 
 

Titlu proiect: 
Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 242B ce va 

deservi localitățile Berești, Balintești, Băneasa, Tîrgu Bujor, Moscu 
Sursă finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Locală 
Buget proiect: 
Valoare investiție: 34.863.348,28 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 19,667 km de drum județean reabilitat și modernizat;  
 

Titlu proiect: 
Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 251 ce va 

deservi localitățile Tecuci și Matca 
Sursă finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 
Buget proiect: 
Valoare investiție: 3.623.532,26 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 2,237 km de drum județean reabilitat și modernizat;  
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Titlu proiect: 
Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene ce vor deservi 

localitățile Țigănești, Ungureni, Gohor, Crăiești, Corni, Țepu, 
Umbrărești, Cudalbi, Viile 

Sursă finanțare: 
Bugetul propriu al Consiliului Județean Galați 
Buget proiect: 
Valoare contract: 11.059.234,79 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 19,01 km de drum județean reabilitat și modernizat;  
 

INFRASTRUCTURĂ SĂNĂTATE 
 
 Titlu proiect: 

„Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic Județean 
de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Sursă finanțare: 
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: 

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon pentru 
activitățile eligibile 

Compania Națională de Investiții pentru activitățile neeligibile – 
Consolidarea Corpului C6 – clădire spital. 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 69.266.507,44 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 829.667,04 lei 
Costuri neeligibile suportate de CJ Galați: 27.783.155,23 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 consolidarea structurală a clădirii ambulatoriu S+D+P+3E;  

 realizarea termoizolării anvelopei clădirii; 

 înlocuirea tâmplăriei și refacerea hidroizolației elementelor supuse 
acțiunii directe și indirecte a apei; 

 modernizarea instalațiilor de distribuție și transport agent termic 
pentru încălzire; 

 modernizarea  instalațiilor de distribuție apă caldă și apă rece; 

 înlocuirea echipamentelor cu un consum energetic mare; 

 introducerea de sisteme alternative pentru cogenerare energie din 
surse regenerabile care să asigure minim 10% din necesarul 
energetic.  

 
Lucrările se vor realiza pentru toate cele 3 corpuri de clădire avute în 
vedere de proiect: corpurile C2 (Ambulatoriu), C5 (Corp legătură) și C6 
(Spital) din municipiul Galați, str. Brăilei, nr 177. 
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  Titlu proiect: 

„Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” 

Sursă finanțare: 
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B – 
Unități de primiri urgențe 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 6.614.695,28 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 132.293,92 lei  
Costuri neeligibile suportate de CJ Galaţi: 0 lei 
Obiective/rezultate propuse: 

Lucrări de extindere: 
- extinderea pe orizontală a corpului de clădire C4 inclusiv cu spațiu 

aferent unui computer tomograf pentru acces direct din circuitul 
funcțional tip cod roșu; 

- extinderea spațiilor pentru sălile de așteptare; 
- amenajarea unui garaj pentru ambulanțe cu dublu sens; 
- amenajare garaj pentru mașina medicului de urgență. 

 
Dotări: 

- computer tomograf – 1 bucată;  
- 143 dotări și echipamente medicale necesare diversificării și 

modernizării serviciilor medicale de urgență oferite. 
 

Titlu proiect: 
„Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Sursă finanțare: 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 898.452,07 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 13.726,87 lei 
Costuri neeligibile suportate de CJ Galați: 212.108,46 lei 

Obiective/rezultate propuse: 

 un imobil (Pavilion B) consolidat, renovat și modernizat conform 
cerințelor de creștere a eficienței energetice. 

 

  Titlu proiect: 
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„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 
Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei”  

Sursă finanțare: 
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 11.989.269,63 lei (este maximul eligibil ce 

poate fi solicitat - 2.300.000 euro) 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 213.804,78 lei  
Costuri neeligibile suportate de CJ Galați: 1.299.031,19 lei  
Obiective/rezultate propuse: 

Lucrări de reabilitare, modernizare și extindere: 
- reabilitarea și modernizarea clădirii C2, corp L, parter (spaţiul unde 

au funcţionat fostele cabinete ale medicilor de familie); 
- extinderea pe orizontală cu o clădire cu regim de înălţime P+3E, cu 

suprafaţa construită de 390,60 mp şi suprafaţa desfăşurată de 
1.500,84 mp. 

Dotări: 
- 25 echipamente medicale pentru 13 specialităţi medicale: diabet, 

gastroenterologie, oftalmologie, cardiologie, ginecologie, urologie, 
radiologie şi imagistică medicală, ORL, neurologie, medicină internă, 
hematologie, ortopedie, oncologie. 

- Valoarea totală a dotărilor ce vor fi achiziţionate: 2.128.676,76 lei 
 
  Titlu proiect: 

„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 
Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor”  

Sursă finanțare: 
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 11.148.902,04 lei (este maximul eligibil ce 

poate fi solicitat - 2.300.000 euro) 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 213.940,23 lei  
Costuri neeligibile suportate de CJ Galaţi: 452.019,38 lei (costuri 

diverse şi neprevăzute) 
Obiective/rezultate propuse: 

Lucrări de reabilitare, modernizare şi extindere: 
o reabilitarea şi modernizarea parţială a clădirii C17, parter şi etaj 

(doar unde va funcţiona ca spaţiu distinct ambulatoriul) cu o 
suprafaţă de 228,23 mp; 
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- extinderea pe orizontală cu o clădire cu regim de înălţime P+1E, cu 
suprafaţă construită de 421,70 mp şi suprafaţă desfaşurată de 
837,41 mp. 

Dotări: 
- 180 echipamente medicale şi dotări pentru 6 specialităţi medicale: 

chirurgie generală, ORL, medicină internă, pediatrie, obstetrică 
ginecologie. 

- Valoarea totală estimată a dotărilor ce vor fi achiziţionate va fi de 
2.194.728,08 lei. 

 
  Titlu proiect: 

„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 
Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”  

Sursă finanțare: 
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 9.460.217,77 lei  
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 188.527,25 lei  
Costuri neeligibile suportate de CJ Galaţi: 33.855,50 lei 
Obiective/rezultate propuse: 

Lucrări de reabilitare, modernizare şi extindere: 
- reabilitarea şi modernizarea corpului C9 cu o suprafaţă de 224,70 

mp; 
- extinderea pe verticală şi pe orizontală cu regim de înălţime P+1E, cu 

suprafaţa construită de 189,59 mp şi suprafaţa desfăşurată de 
601,36 mp. 

Dotări: 
- 85 dotări şi echipamente medicale (inclusiv 1 computer tomograf); 
- Valoarea totală estimată a dotărilor ce vor fi achiziţionate va fi 

3.141.880,40 lei. 
 
  Titlu proiect: 

„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Vrancea, Buzău, Brăila şi 
Galaţi” (POR Apel proiecte nefinalizate Ambulatorii) 
 
 
 

Sursă finanțare: 
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 
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Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 30.987.741,75 lei 
Valoare totală buget UAT Județ Galaţi: 4.883.988,09 lei 
Valoare totală buget Spital Judeţean Galaţi: 5.662.820,76 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile:  97.679,80 lei 
Contribuție Spital Judeţean Galați la costuri eligibile: 113.256,43 lei 
Costuri neeligibile suportate de CJ Galaţi: 153.031,48 lei  

 
  Titlu proiect: 

 „Extindere și reamenajare Secție Radioterapie, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” 

Sursă finanțare: 
Bugetul UAT Județul Galați 
Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 5.040.293,40 lei 
Ministerul Sănătății va achiziționa și monta ulterior realizării lucrărilor, 

echipamentul „Accelerator de particule – centru rezonanță nucleară„ cu o 
valoare totală estimată de 18.000.000 lei. 
 
  Titlu proiect: 

„Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, 
Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de urgenţă” (POR 
Apel proiecte nefinalizate UPU) 

Sursă finanțare: 
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 103.853.149,15 lei 
Valoare totală buget UAT Județ Galați: 6.092,80 lei 
Valoare totală buget Spital Județean Galați: 5.044.767,09 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 121,86 lei 
Contribuție Spital Judeţean Galați la costuri eligibile: 100.895,37 lei 

 
  Titlu proiect: 

„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Est prin dotarea cu 
aparatură de înaltă performanţă” – echipamente Banca Mondială 
(POR Apel proiecte nefinalizate Ambulatorii) 

Sursă finanțare: 
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 30,717,147.81 lei 
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1 echipament Spital Judeţean Galaţi = Lot 5 - Echipamente de radioterapie 
pentru dotarea S.C.J.U Galaţi 

Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 0,00 lei 
 

  Titlu proiect: 
„Îmbunătăţirea accesului populaţiei din Regiunea Sud Est la 

servicii medicale de urgenţă, prin dotarea cu aparatură de înaltă 
performanţă” – echipamente Banca Mondială (POR Apel proiecte 
nefinalizate Ambulatorii) 

Sursă finanțare: 
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 12.160.238,74 lei 

137 echipamente Spital Judeţean Galaţi = Lot 5 - Echipamente de 
radioterapie pentru dotarea S.C.J.U Galaţi 

Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 0,00 lei 
 

  Titlu proiect: 
„SĂNĂTATEA PE MÂINI BUNE – Spitale mai mari, îngrijire mai 

bună și cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță 
România - R. Moldova” 

Sursă finanțare: 
Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova ENI 

2014-2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranței 
și al securității, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de 
sănătate și accesul la sănătate 

Buget proiect: 
Buget total: 1.421.134,75 euro 
Grant total: 1.278.834,75 euro 
Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi: 948.395,04 euro, din care 

853.395,04 euro Grant, 95.000 euro contribuţie proprie 
Obiective/rezultate propuse: 

 Construirea unui pavilion nou ce va deservi secţia de pediatrie din 
Spitalul Orășenesc Tîrgu Bujor; 

 perfecționarea resursei umane din instituțiile de sănătate din județul 
Galați; 

 campanii de prevenție și informare a populației pe teme specifice. 
 
  Titlu proiect: 

„TRATAŢI CU GRIJĂ. Spitale orientate spre pacient în zona de 
frontieră România - R. Moldova„  
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Sursă finanțare: 
Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova ENI 2014-
2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranței și al 
securității, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate 
și accesul la sănătate 

Buget proiect: 
Buget total: 1.716.205,00 euro 
Grant total: 1.300.000,00 euro 
Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi: 318.140,00 euro, din care 

281.501,36 euro Grant, 77.153,69 euro contribuţie proprie 
Obiective/rezultate propuse: 

 dotarea cu echipamente medicale a Spitalului de Boli Infecţioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva Galaţi (cele aferente viitorului Laborator 
microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică 
a pacienţilor cu infecţii hiv şi pentru stabilirea diagnosticului molecular 
al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene) şi a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui;  

 organizarea de schimburi de experienţă; 

 pregătirea personalului medical şi stabilirea unui cadru comun de 
abordare a pacienţilor. 
Titlu proiect: 
”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului 

Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” 
  Sursă finanțare: 
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 
Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea 
de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul 
Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și 
a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, 
Operațiunea A Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul 
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, Cod apel POR/266/8. 
  Buget proiect: 

Valoare totală proiect: 2.685.310,46 lei 
Contribuție CJ Galați la costuri eligibile: 53.706,21 lei 
Costuri neeligibile suportate de CJ Galaţi: 0 lei 

  Obiective/rezultate propuse: 
Dotări: 

-          Rezultate asteptate 
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38 echipamente si 21 dotari specifice pentru functionarea Ambulatoriului 
Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva Galati, contribuind la realizarea unor investigatii si 
consultatii medicale pentru depistarea bolilor cronice (hepatite 
cronice/ciroze cu virusurile hepatice B, D si C) si a bolilor cu potential 
endemo – epidemic si la imbunatatirea conditiilor de tratament pentru 
pacientii care sufera de acestea. 
în cadrul proiectului se vor achiziţiona echipamente medicale și dotări 
specifice, în valoare de 2.661.837,71 (inclusiv TVA). 
  

Titlu proiect: 
„Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei” Galați” ”  
Sursă finanțare: 
Bugetul propriu al UAT Județul Galaţi 
Buget proiect: 8.310.370 lei 
Obiective/rezultate propuse: 

- 1 parcare supraetajată cu suprafață construită de 4.004,44 mp 
(dimensiuni în plan 83,60 m x 47,90 m), cu capacitate de 315 locuri din 
care 17 locuri de parcare neacoperite pentru persoanele cu dizabilități 
situate în exteriorul clădirii, 141 locuri de parcare acoperite situate la nivelul 
parterului și 156 locuri de parcare neacoperite situate la nivelul etajului.  
 

 
Titlu proiect: 

  „Locuințe pentru tineri destinate închirierii judeţul Galaţi, 
municipiul Galaţi, str. Brăilei, nr. 177, specialişti din sănătate”  

Sursă finanțare: 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
Buget proiect: 2.206.100,00 lei 
Obiective/rezultate propuse: 

- 1 bloc de locuinţe pentru tinerii specialiști în sănătate cu 20 unități 
locative și cu un regim de  
înălțime P + 3E + M. 

 
Titlu proiect: 
„Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare 

imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii hiv şi pentru 
stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, 
infecţii bacteriene, cameră de sterilizare, arhivă, secţie dermatologie 
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şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, săli 
lucrări practice, cabinet didactic, vestiare – Spital Boli Infecţioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva Galaţi” 

Sursă de finanțare: Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
Valoare proiect: 13.184.835,67 lei 
Obiective/rezultate propuse: 

 

 1 pavilion nou construit cu regim de înălțime D+P, suprafață 
construită 1.400 mp, suprafață desfășurată 2.800 mp ce va deservi 
activitatea spitalului.  

 

Titlu proiect 

„Extindere capacitate cazare cu 50 de paturi UMS Găneşti”  

Sursă de finanțare: Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 

Valoare proiect: 13.685.000,00 lei 

 Obiective/rezultate propuse: 

 construirea unui pavilion nou cu capacitate de cazare de 50 paturi, 
suprafață construită 1.024 mp, suprafață desfășurată 3.700 mp și cu 
regim de înălțime D+P+2E. 

 
 

INFRASTRUCTURĂ CULTURĂ 
 

Titlu proiect: 
„Consolidare, restaurare și amenajare Muzeul „Casa Cuza 

Vodă” din Galați” 
Sursă finanțare: 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – 
Îmbunătăţirea mediului urban şi  conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

Buget proiect: 
Valoare totală proiect: 2.669.239,77 lei  
Contribuție CJ Galaţi la costuri eligibile: 50.278,41 lei  
Costuri neeligibile suportate de CJ Galaţi: 155.319,27 lei  

Obiective/rezultate propuse: 

 1 clădire obiectiv de patrimoniu consolidată, restaurată și amenajată;  

 537 mp suprafaţă consolidată, restaurată şi amenajată; 

 20,35 mp suprafaţă nou construită; 

 373,90 mp suprafaţă de expunere reamenajată muzeistic; 
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 9633 vizitatori la obiectivul de patrimoniu Casa Cuza Vodă în primul 
an după finalizarea proiectului; 

 1 campanie de marketing şi promovare turistică; 

 1 obiectiv de patrimoniu digitizat. 
 

Titlu proiect: 
„Restaurare și amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta 

Farmacie Ţinc) din Galați” 
Sursă finanțare: 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – 
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

Buget proiect:  
Valoare totală proiect: 3.452.821,32 lei 
Contribuție CJ Galaţi la costuri eligibile: 64.480,20 lei 
Costuri neeligibile suportate de CJ Galaţi: 228.811,54 lei 
Obiective/rezultate propuse: 

 1 clădire obiectiv de patrimoniu restaurată și amenajată;  

 1.152 mp suprafaţă restaurată şi amenajată; 

 418,14 mp suprafaţă de expunere reamenajată muzeistic; 

 4.814 vizitatori la obiectivul de patrimoniu Muzeul „Casa Colecţiilor” – 
Farmacia Ţinc în primul an după finalizarea proiectului; 

 1 campanie de marketing şi promovare turistică; 

 1 obiectiv de patrimoniu digitizat. 
Titlu proiect: 
„TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră 

pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi 
Hînceşti, Republica Moldova” 
Sursă finanțare: 
Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova ENI 2014-
2020, Obiectivul tematic 3 – Promovarea culturii locale şi conservarea 
patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 – Conservarea şi promovarea 
patrimoniului cultural şi istoric 

Buget proiect:  
Buget total: 1.667.569,86 euro 
Grant total: 1.499.869,86 euro 
Buget UAT Judeţul Galaţi: 891.067,55 euro, din care 801.067,55 

euro Grant, 90.000 euro contribuţie proprie 
Obiective/rezultate propuse: 

 Îmbunătăţirea, prin lucrări de extindere şi restaurare, a două 
monumente culturale, istorice şi de arhitectură – Casa Gheorghiade 
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– Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, România (extindere) şi Moara 
cu Aburi, Mereşeni, Hînceşti, Republica Moldova (restaurare); 

 promovarea patrimoniului cultural şi istoric local în rândul locuitorilor 
şi turiştilor din regiunile Galaţi şi Hânceşti; 

 stabilirea unei viziuni strategice pentru valorificarea şi promovarea 
patrimoniului cultural şi istoric local din regiunile Galaţi şi Hînceşti. 

 
Titlu proiect:  
„Stimularea Transfrontalieră a Cercetării Astronomice”  
Sursă finanțare: 

Programul Operațional Romania – Republic Moldova, ENI 2014-2020, 
Prioritatea Soft Project 

Buget proiect:  
Valoare totală proiect: 220.000 euro 
Cofinanţare C.M.S.N Galaţi: 14.000 euro 
Cofinanţare U.T.M Republica Moldova: 8.000 euro 

Obiective/rezultate propuse: 

 dotarea cu echipamente performante necesare desfăşurării 
activităţilor comune de cercetare–inovare în astronomie pentru cele 
două observatoare; 

 organizarea de evenimente în vederea sprijinirii activităţilor de 
cercetare în astronomie la Observatoarele Astronomice din Galaţi şi 
Chişinău;  

 înregistrarea oficială a rezultatelor cercetării ştiinţifice. 
 
Titlu proiect:  
,,Construcție Muzeu de Artă Vizuală Galaţi” 
Sursă de finanțare: Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
Valoare proiect: 24.733.801,85 lei 

 Rezultate propuse: 

 1 imobil cu funcţiunea MUZEU DE ARTA VIZUALA, cu înălţimea 
P+3E; 

 Nivelul 1 - amfiteatru cu 185 locuri, sală expunere, garderobă, foaier, 
2 laboratoare conservare/restaurare lucrări artă, depozit, birouri 
administraţie, spaţii tehnice;  

 Nivelul 2 - sală expunere, 2 laboratoare, depozite, birouri, spaţiu  
tehnic;  

 Nivelul 3 – sală expunere, bibliotecă, depozit, 3 birouri; 

 Nivelul 4 - sală expunere, depozit, birou. 
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INFRASTRUCTURA MEDIU 
 

Titlu proiect: 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” 
Sursă finanțare: 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa 

prioritară 3.1 
 

Buget proiect:  
Valoare totală proiect: 107.000.000 Euro 
Contribuție la costuri eligibile: 12.000.000 Euro 

Obiective/rezultate propuse: 

 construcția unei Instalatii de Tratare Mecano-Biologică în municipiul 
Galați;  

 construcția unei Stații de Transfer în orașul Tîrgu Bujor; 

 construcția unui Depozit Conform de Deșeuri în comuna Valea 
Mărului; 

 construcția unei Stații de Sortare în comuna Valea Mărului; 

 construcția unei Stații de Compostare în comuna Tecuci; 

 construcția unei Stații de Sortare în municipiul Tecuci; 

 închiderea depozitului neconform de deșeuri din municipiul Tecuci; 

 achiziționarea de mașini de transport pentru transferul deșeurilor de 
la stațiile de transfer la Depozitul Conform; 

 achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată a 
deșeurilor și transportul acestora la instalațiile de deșeuri; 

 achiziționarea de unități de compostare individuală; 
derularea unei campanii de informare și conștientizare a populației 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

COSTEL FOTEA 


