
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

din ____________________ 2019 
 

privind: aderarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al județului Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați, la Patronatul 
Serviciilor Publice din România 

Iniţiator:  Florinel-Petru Gasparotti -  Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8372/23.07.2019 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
           Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și 
europeană; 

Având în vedere Statutul Patronatului Serviciilor Publice din România, adoptat prin 
Hotărârea Adunării generale din 08.10.2001 de la Cluj Napoca;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), 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. (1) Se aprobă aderarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al județului Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați la 
Patronatul Serviciilor Publice din România. 

(2) Se aprobă plata, din bugetul Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al județului Galați, a cotizației anuale de 2.500 lei. 

Art.2. Directorul General al Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public 
și Privat al județului Galați se împuternicește cu semnarea Adeziunii la Patronatul Serviciilor 
Publice din România. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați şi Patronatului Serviciilor Publice din România. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 

 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               

                Secretarul Judeţului                                                            
                        Ionel Coca 
 

 

                                                                                                                                                                           Dir. Ex.: Cristea Constantin 
 
Nedelcu Costel/1 ex./11.07.2019 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.8372 din 23.07.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aderarea Serviciului Public 

Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați, instituție 

subordonată Consiliului Județean Galați, la Patronatul Serviciilor Publice din România 
 

 

Prin aderarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

județului Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați, la Patronatul Serviciilor 

Publice din România, se are în vedere dezvoltarea și modernizarea serviciului public județean 

și crearea unui cadru adecvat și eficient de dezbatere și de acțiune pentru identificarea nevoilor 

și disfuncțiilor la nivelul județului și realizarea în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean. 

Prin organizarea unor acțiuni comune de colaborare se are în vedere îmbunătățirea 

capacității administrative a structurilor implicate în gestionarea serviciilor comunitare de utilități 

publice, modernizarea serviciilor publice – condiție esențială pentru realizarea obiectivelor de 

aliniere la standardele din Uniunea Europeană și continuarea și consolidarea reformei în 

sectorul serviciilor comunitare de utilități publice.  

Prin participarea serviciului public județean la activitățile organizate de Patronatul Serviciilor 

Publice se urmărește promovarea împreună a obiectivelor privind dezvoltarea locală și 

modernizarea serviciilor publice, precum și apărarea solidară a intereselor autorităților publice 

locale și operatorilor de servicii publice printr-o politică activă de parteneriat de identificare a 

nevoilor și disfuncțiilor din acest sector de activitate, în scopul armonizării legislației în domeniu.  

     Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 

pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoza economico – socială și al Comisiei de 

specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, 

județeană, regională și europeană, precum şi supunerea spre aprobare de către Consiliul 

Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 
 
 
 
 

Vicepreşedinte, 
 

                                                                    Florinel-Petru Gasparotti 
 
 
 
 
Nedelcu Costel/1 ex./15.07.2019                                                                                                       Dir. Ex.: Cristea Constantin                                                                                                                                                                     



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                            Nr. 8372/23.07.2019 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aderarea Serviciului Public Județean 
de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați, instituție subordonată Consiliului 

Județean Galați, la Patronatul Serviciilor Publice din România 
 

 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul, dl. Florinel-Petru Gasparotti -  Vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aderarea Serviciului Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați, instituție subordonată 
Consiliului Județean Galați, la Patronatul Serviciilor Publice din România. 

Prin aderarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 
Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați la Patronatul Serviciilor Publice din România 
se are în vedere dezvoltarea și modernizarea serviciului public județean și crearea unui cadru adecvat 
și eficient de dezbatere și de acțiune pentru identificarea nevoilor și disfuncțiilor la nivelul județului și 
realizarea în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Prin organizarea unor acțiuni comune de colaborare se are în vedere îmbunătățirea capacității 
administrative a structurilor implicate în gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice, 
modernizarea serviciilor publice – condiție esențială pentru realizarea obiectivelor de aliniere la 
standardele din Uniunea Europeană și continuarea și consolidarea reformei în sectorul serviciilor 
comunitare de utilități publice.  

Prin participarea serviciului public județean la activitățile organizate de Patronatul Serviciilor 
Publice se urmărește promovarea împreună a obiectivelor privind dezvoltarea locală și modernizarea 
serviciilor publice, precum și apărarea solidară a intereselor autorităților publice locale și operatorilor 
de servicii publice printr-o politică activă de parteneriat de identificare a nevoilor și disfuncțiilor din 
acest sector de activitate, în scopul armonizării legislației în domeniu.  

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului”]; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes 
judeţean”]; 

- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu majoritate 
calificată, absolută sau simplă, după caz”]. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                   Constantin Cristea 
 

 
DIRECŢIA ECONOMIE                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                               George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                               Camelia Epure 

 
 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                                DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                          Mărioara Dumitrescu     

 

 
SERVICIUL CONTENCIOS                                         Șef serviciu,      

   ŞI PROBLEME JURIDICE                                       Andrei Mișurnov 
                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           


