
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. ____ 

din _________________ 2019 

 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8435/26.07.2019 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Adresa nr. 2321/24.07.2019 a Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi la nr. 8435/24.07.2019;  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2)  lit. b) Ordonanţa Guvernului nr. 
71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a,d), alin (2) lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 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 modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 129/28.06.2017 privind modificarea organigramei 
şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Galaţi. 
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel Fotea 
 
Contrasemnează pentru legalitate: 

       Secretarul Judeţului 

                Ionel Coca 

 

 

 

 

 

Stănescu Mădălina                                                                                                                              SMRUSSMAC – consilier superior   

1. ex/ 25.07.2019                                                                                                                                               Stănescu Mădălina 
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                                                   ANEXA Nr. 1 

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE             

A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI GALAŢI 
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SPECIFICAŢIE 
TOTAL 

PERSONAL 

DIN CARE: 

PERSONAL DE 
CONDUCERE 

PERSONAL DE 
EXECUŢIE 

1. Conducere 3 3 - 

2. Sector mecano - energetic 20 1 19 

3. Serviciul de gestionare, exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat 12 1 11 

4. Birou dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, igienizare şi salubrizare 6 1 5 

5. Compartiment contabilitate, resurse umane si PSI-SSM 6 - 6 

6. Serviciu de aprovizionare,administrativ, marketing 10 1 9 

7. Compartiment monitorizare si  funcționare proiecte realizate din fonduri europene 9 - 9 

TOTAL POSTURI 66 7 59 
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                                                                                                                                                             ANEXA Nr. 2 

STAT DE FUNCŢII 

al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judeţului Galaţi 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia 

de conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 

Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI 66  

I. CONDUCERE   3  

1  Director general S 1 studii superioare 

 
2 

 Director general 

adjunct 

 
S 

 
1 

 
studii superioare administrative 

3  Contabil sef S 1 studii superioare economice 

II. SECTOR MECANO-ENERGETIC (Compartiment întreţinere şi marcaje rutiere drumuri 

judeţene) 

 
20 

 

4  Inginer sef S 1 studii superioare de specialitate 

5 Inspector de specialitate IA, Inspector IA  S,M 1 Studii superioare sau medii 

6-12 Muncitor calificat II (conducător auto)  M.G 7 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

13-14 Muncitor calificat II (mecanic agricol)  M,G 2 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

 
15 

Muncitor calificat II (mecanic agricol-utilaj încărcător 

frontal) 

  
M.G 

 
1 

 
studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

16 Muncitor calificat II (sudor)  M,G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

17 Muncitor calificat II (electrician)  M,G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

18-19 Muncitor calificat II (lăcătuş)  M,G 2 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

20 Muncitor calificat II (motostivuitorist)  M,G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

21-23 Muncitor necalificat  M,G 3 Studii medii de spec. sau generale  

III. SERVICIUL DE GESTIONARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT 

 
12 

 

24  Şef serviciu S 1 studii superioare de specialitate 

25 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 1 studii superioare sau medii de specialitate 

26-33 Muncitor calificat II (muncitor plantații si amenajare  M,G 8 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 
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 zone verzi)     

34-35 Muncitor calificat I (pădurar)  M,G 2 studii medii sau generale 

IV. BIROU DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE, IGIENIZARE SI 

SALUBRIZARE 

 
6 

 

36  Şef birou S 1 studii superioare şi curs de calificare 

37 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 1 studii superioare sau medii şi curs de calificare 

38-41 Muncitor calificat II (agent DDD)  M,G 4 studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare 

 
V. COMPARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE SI PSI-SSM 

6 
 

42-43 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 2 studii superioare sau medii de specialitate 

44-45 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 2 studii superioare sau medii 

46 Inspector de specialitate IA , inspector IA  S,M 1 studii superioare sau medii si curs de calificare 

47 Secretar IA  S,M 1 studii superioare sau medii 

 VI. COMPARTIMENT MONITORIZARE ŞI FUNCŢIONARE PROIECTE EUROPENE 9  

48-49 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 2 studii superioare sau medii 

50 Administrator  M 1 Studii medii 

51 Muncitor calificat II (îngrijitor)  M 1 Studii medii 

 
52 

 
Casier 

  
M 

 
1 

Studii medii de specialitate sau generale şi curs de 

calificare 

53 Casier   M 1 studii medii 

 
54 

 
Inspector de specialitate IA 

  
SSD,S 

 
1 

studii superioare de lunga sau scurta durata de 

specialitate in piscicultura 

55   Muncitor calificat I (operator utilaj)  M 1 Studii medii de specialitate şi curs de calificare 

56 Muncitor necalificat  M,G 1 Studii medii de spec. sau generale  

VII. SERVICIU APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, MARKETING 10  

57  Şef serviciu S 1 Studii superioare  

58-60 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 3 studii superioare sau medii si curs de calificare 

61 Muncitor calificat II (conducător auto)  M,G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

62-65 Muncitor calificat II- (paznic)  M,G 4 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

66  Casier  M,G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  

modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale  
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 

 
 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 

Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean 

Galaţi. 

Prin Adresa nr. 2321/23.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

8435/24.07.2019, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Judeţului Galaţi propune o serie de modificări ale structurii organizatorice. 

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi a 

implementat două proiecte cu finanţare europeană aferente Programului Operaţional pentru 

Pescuit privind dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti prin  Fondul European de Pescuit 

(FEP), respectiv „Amenajare bază de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, 

Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi” şi „Restabilirea potenţialului bălţii Zătun pentru speciile 

piscicole de interes comercial, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi”. 

Cele trei posturi nou create în cadrul proiectelor sus menționate (administrator, paznic 

şi îngrijitor), sunt insuficiente pentru a asigura respectarea programului zilnic (ora 6.00-21.00) 

şi funcționarea la capacitate maximă a bazei de agrement. Prin urmare este necesar ca 

structura de personal să cuprindă mai multe posturi de casieri  încasatori. 

În consecinţă, în vederea soluţionării acestei situaţii, precum şi în vederea eficientizării 

generale a activităţii instituţiei, se propun următoarele modificări ale structurii organizatorice: 

- desfiinţarea postului vacant de arhivist în cadrul Compartimentului contabilitate, 

resurse umane, Psi, SSM, şi înfiinţarea unui post de Casier în cadrul Compartimentului 

Monitorizare şi Funcţionare Proiecte realizate din Fonduri Europene; 

- transformarea postului vacant de Muncitor calificat II (paznic) din cadrul 

Compartimentului Monitorizare şi Funcţionare Proiecte realizate din Fonduri Europene, în post 

de Casier; 

- transformarea postului vacant de Muncitor calificat II (paznic) din cadrul Serviciului 

aprovizionare, administrativ, marketing, în post de Casier; 

- mutarea postului de inspector de specialitate lA (studii superioare de specialitate în 

piscicultură) din cadrul Serviciului de Gestionare, Exploatare şi Întreținere a Domeniului Public 

şi Privat, în cadrul Compartimentului Monitorizare şi Funcţionare Proiecte realizate din Fonduri 

Europene, motivat de faptul că întreaga activitate a inginerului piscicol se desfăşoară la lacul 

Zătun, fiind în legătură cu a proiectelor implementate în acest sector;  

- înfiinţarea a 2 posturi noi (muncitor calificat I – operator utilaj, respectiv muncitor 

necalificat) în cadrul Compartimentului Monitorizare şi Funcţionare Proiecte realizate din 

Fonduri Europene, ca urmare a implementării proiectului “Achiziție utilaj cosire și întreținere 

luciu apă lac Zătun”; 



- desfiinţarea a 2 posturi vacante după cum urmează: 1 post de inspector IA (inginer 

agronom) din cadrul de Gestionare, Exploatare şi Întreținere a Domeniului Public şi Privat, 1 

post de Inspector IA din cadrul Compartimentului contabilitate. 

Potrivit prevederilor art. 11, alin (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare: “Gestiunea directă se realizează prin 

intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi 

privat, care pot fi: […] unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform 

legii, având personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale 

comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliilor 

judeţene şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz”. 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ;: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 

îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 

publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 

(1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 

consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 

Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 
 

Costel Fotea 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                              SMRUSSMAC – consilier superior   

1. ex/ 25.07.2019                                                                                                                                               Stănescu Mădălina 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     Nr. 8435/26.07.2019 
    

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 
 
 
 Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi. 

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

Prin Adresa nr. 2321/23.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
8435/24.07.2019, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi propune o serie de modificări ale structurii organizatorice. 

Potrivit prevederilor art. 11, alin (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare: “Gestiunea directă se 
realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a 
domeniului public şi privat, care pot fi: […] unul sau mai multe servicii publice, specializate şi 
autorizate conform legii, având personalitate juridică şi buget propriu, organizate în 
subordinea consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, a consiliilor judeţene şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după 
caz”. 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ;: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 
 

Director executiv, 
 

Stoica George 
 

Director executiv, 
 

Epure Camelia 
 

Director executiv, 
 

Cristea Constantin 
 
 

Arhitect Şef, 
 

Dumitrescu Mărioara 

Şef serviciu, 
 

Mişurnov Andrei 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 
_____________  

 

 

 

Stănescu Mădălina                                                                                                                              SMRUSSMAC – consilier superior   

1. ex/ 25.07.2019                                                                                                                                               Stănescu Mădălina 


