
 

 

HOTǍRÂREA Nr.    

din  2020 

 
privind: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea Infrastructurii de Planificare Urbană în 
județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.121/11.12.2020 

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 Comisiei 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, judeţeană, regională şi europeană și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru 
dezvoltare urbanã şi ruralã, agriculturã, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii 
publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având  în  vedere  prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării 
și administrației nr. 3.950/12.10.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a 
Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
 şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), d), e) și f) 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  Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea Infrastructurii de Planificare Urbană în 
județul Galați” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului „Fondul de acțiune 
în domeniul managementului energiei durabile”. 

Art.2  (1) Se  aprobă  valoarea  totală  a  proiectului  „Îmbunătățirea Infrastructurii 
de Planificare Urbană în județul Galați”, în cuantum de 5.979.750 lei (inclusiv TVA). 

    (2) Se aprobă contribuția proprie în proiect a 973.462,25 lei (inclusiv TVA), 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 15% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 883.462,55 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de planificare urbană în județul 
Galați”. 

Art.3 Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare 
finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 
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Art.4 (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Îmbunătățirea Infrastructurii de Planificare Urbană în județul 
Galați”, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați în 
vederea derulării proiectului în condiții optime. 

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare acheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.5 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: „Îmbunătățirea Infrastructurii de 
Planificare Urbană în județul Galați”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este 
5.979.750 lei inclusiv TVA potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre. 

Art.6 Se aprobă obligația îndeplinirii indicatorului aferent Programului „Fondul de 
acțiune în domeniul managementului energiei durabile” „evitarea cu 10% a producerii 
emisiilor de CO2”.   

Art.7 Se împuternicește doamna Cucu Doina, în calitate de Vicepreședinte al 
Consiliului Județean Galați, să semneze cererea de finanțare, contractul de finanțare, 
precum și toate documentele necesare implementării proiectului. 

 
 

 
 

    

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Marilena Samoilă 
1 ex./11.12.2020                                                                                                                             

                                                             Director Executiv,       
                                                           Camelia Epure      

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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Anexa nr. 1 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției: 
 
1. Evitarea cu 10% a producerii emisiilor de CO2. 

2. Valoarea totală, inclusiv TVA: 5.979.750 Lei, TVA inclus. 

3. Durata de realizare: 24 luni 

4. Număr de PUG-uri preluate: 57 PUG-uri preluate, digitizate și transpuse în aplicație la 

nivel de reglementări urbanistice/zonificare funcțională. 

5. Număr de cereri eliberare documentații de urbanism depuse online: 5% în primul an 

calendaristic de la finalizarea implementării. 

6. Număr de operatori de utilități cu date transmise și integrate în sistemul geospațial de 

planificare teritorială: 2. 

7. Reducerea Timpului de eliberare a Certificatelor de Urbanism/ Autorizațiilor de 

Construire/ Desființare: o reducere cu 20% față de timpul necesar înainte de depunerea 

proiectului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 13.121 din 11.12.2020 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea 

Infrastructurii de Planificare Urbană în județul Galați” și a cheltuielilor legate de 
proiect 

 

Proiectul „Îmbunătățirea Infrastructurii de Planificare Urbană în județul Galați” va fi depus 
în cadrul Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, 
al cărui Ghid de finanțare a fost aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, 
dezvoltării și administrației nr. 3.950/12.10.2020. 

Prin implementarea acestui proiect la nivelul județului Galați va beneficia personalul de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați și 57 unități 
administrativ-teritoriale din județul Galați, conform Anexei din Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 964 din 20.10.2020. 

Obiectivul general al proiectului de investiție îl constituie proiectarea unei soluții GIS 
integrate, care va asigura implementarea unei viziuni unitare de management a spațiului 
public și de planificare urbană la nivelul județului Galați, va facilita interacțiunea modernă, 
on-line, pe de o parte între toate entitățile publice ale județului (consiliul județean, primării, 
departamente de urbanism, de planificare teritorială, tehnice, de investiții) pe baza unor 
standarde și a unei baze de date GIS comune pe de o parte și între utilizatorii publici și 
administrația publică pe de altă parte. 

Soluția GIS integrată de planificare strategică va fi o soluție Web Gis, care se va 
implementa și configura exclusiv pe infrastructură și folosind echipamentele și licențele 
incluse în prezentul proiect. 

Licențierea aplicației va fi pentru un număr nelimitat de utilizatori, interni ai Consiliului 
Județean Galați precum și a 57 UAT-uri ale județului, și pentru un număr nelimitat de 
utilizatori publici externi (autentificați sau nu). 

Infrastructura de bază va consta în echipamente fizice - servere, stații de lucru, 
echipamente de scanare, iar infrastructura software se va baza pe soluții software mature, 
lider de piață în termen de sisteme de operare, sisteme de baze de date, virtualizări, 
infrastructură GIS. 

 
Descriere aplicație geospațiala integrată 
Aplicația web Gis construită peste echipamentele și licențele de infrastructură detaliate 
anterior va fi o aplicație matură, de tipul COTS, existentă pe piață și cu implementări la 
beneficiari similari. 
Prin această soluție geospațială integrată de planificare urbană la nivelului județului Galați 
se dorește: 
• Implementarea unei soluții geospațiale pentru îmbunătățirea calității și eficienței 
serviciilor furnizate de către administrația publică la nivelul Consiliului Județean Galați prin 
reducerea duratei de livrare a serviciilor publice în domeniul urbanismului și amenajării 
teritoriului, respectiv autorizării construcțiilor și avizării documentațiilor de urbanism sau 
elaborării politicii de investiții și a strategiilor de dezvoltare pe teritoriul județului; 
• eliminarea efortului ulterior de prelucrare și integrare a datelor rezultate ca urmare a 
aprobării proiectelor prin elaborarea de specificații pentru recepția datelor de la proiectanți; 
• crearea unei baze de date unitare la nivelul întregului județ care va include un set de 
date de fundal, pe o structură bazată pe layere, ca suport pentru componentele 



 

implementate și va integra datele disponibile în format geospațial din momentul 
implementării aplicației. 
 
Componentele soluției web Gis vor fi minim următoarele: 
 
1. Componenta de integrare în hartă a documentațiilor de urbanism și amenajarea 
teritoriului la nivelul județului - banca de date urbană 
- integrare date geospațiale disponibile la nivelul județului Galați și a tuturor celor care 
gestionează date geospațiale de interes (județ, UAT-uri, furnizori de utilități, ANCPI, 
ministere etc), 
- preluare și integrare date din formate georeferențiate(.dwg, .dxf, .shp...), 
- integrare date referitoare la UTR-uri, RLU-uri (digitizare și stabilire atribute aferente 
datelor regimului tehnic), rețele, zone de protecție, monumente, puncte de interes, 
- constituirea/preluarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea, după caz, a bazei de date 
urbane şi teritoriale a documentațiilor PATJ/ PATZ/ PUG/ PUZ/ PUD, RLU, reţele 
tehnicoedilitare, supra şi subterane, investiții, monumente istorice, obiective turistice, alte 
obiective de interes național sau local. 
 
2. Componenta de modelare flux pentru gestionarea documentațiilor de urbanism 
- optimizarea și reducerea volumului de muncă pentru funcționarii publici în procesul de 
identificare, analiză și interpretare pentru activități de emitere a certificatului de urbanism, 
a autorizațiilor, precum și a cererilor și avizelor de oportunitate pentru emiterea acestor 
documente de către Consiliul Județean sau UAT care nu au structură tehnică de 
specialitate (aplicația poate să gestioneze documentațiile doar pentru acele UAT-uri cu 
care Județul Galați are încheiat protocol de reprezentare tehnică), 
- gestionarea întreg fluxului necesar emiterii/prelungirii documentațiilor gestionate de 
departamentele Urbanism, Planificare Teritorială. 
 
3. Componenta Portal Online 
- componenta este responsabilă de comunicarea către publicul larg a informațiilor de 
interes din cadrul portalului intern, 
- urmărirea și gestiunea traseului cererilor de la depunerea solicitării până la eliberarea 
documentației finale(cere certificat de urbanism, cerere pentru prelungirea valabilității 
certificatului de urbanism, cerere AC etc), 
- Posibilitatea gestionării în portalul public a sesiunilor de consultare publică a unor 
documentații PUG/PUZ/PUD, cu posibilitatea transmiterii de către cetățeni a opiniilor 
asupra documentaților supuse aprobării, 
- Consultarea datelor publice referitoare la documentațiile de urbanism de tip 
PUG/PUZ/PUD din județ, prin consultarea regulamentului local de urbanism, vizualizarea 
planșelor, atașarea documentelor de aprobare etc, 
- Consultarea prin intermediul portalului public a indicatorilor, a planșelor și documentelor 
aferente, a regimului tehnic și a regulamentului local de urbanism pentru un amplasament, 
pe baza informațiilor existente în baza de date. 
 
4. Componenta de Avizare - Consiliul Județean Galați - UAT-uri 
- Componenta este responsabilă de comunicarea interinstituțională dintre UAT-urile care 
nu beneficiază de structură tehnică de specialitate pe zona de Urbanism proprie și 
Consiliul Județean pentru obținerea avizelor documentațiilor de Urbanism (CU, AC...) pe 
baza protocoloalelor încheiate, 
- gestionarea procesului de planificare urbană complexă referitoare la un teritoriu 
determinat, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, 
procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților, 
- gestionarea comunicării interinstituționale între UAT-uri și Consiliul Județean Galați 
pentru avizarea documentațiilor de urbanism (PUG, PUZ, PUD). 
 



 

5. Componenta CTATU 
- gestiunea formularelor specifice Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism utilizate în procesul de avizare a documentațiilor de urbanism (cereri și aviz de 
oportunitate, aviz Arhitect Șef al județului sau Primar, puncte de vedere pentru 
documentațiile PUG/PUZ/PUD), 
- gestionarea persoanelor care fac parte din comisiile CTATU, posibilitatea de a adăuga, 
elimina, edita informațiile referitoare la aceste persoane. 
 
6. Componenta Servicii Online 
- componenta este responsabilă de facilitarea unei interacțiuni exclusiv online între 
cetățeni și județul Galați pentru depunerea de solicitări privind documentațiile de urbanism 
și primirea documentațiilor eliberate, 
- depunere documentații online, prin completarea unor formulare online - cerere de 
certificat de urbanism, cerere pentru prelungirea valabilității CU, cerere autorizație de 
construire/desființare, cerere prelungire valabilitate autorizație de construire/desființare, 
acord unic, aviz oportunitate, certificat de atestare a edificării/extinderii construcției), 
- semnarea documentațiilor cu certificate digitale calificate din partea emitentului, prin 
servicii web exclusiv onliune și transmiterea automată a documentațiilor semnate 
solicitanților. 
 

Echipamente necesare implementării acestui obiectiv: 

Descriere echipamente și infrastructură Cantitate 

Echipament server 1 

Echipamente de backup date+switch 1 

Laptop 3 

Stație de lucru+monitor 67 

Multifuncțional 59 

Sistem de afișaj electronic modular+sistem tip dashboard 1 

Descriere infrastructură software de bază  

Sistem de operare  1 set 

Licență Soluție virtualizare profesională 1 

Licență Software bază de date  1 

Licență Server GIS ArcGis Server Advanced 
Professional 

1 

Licență GIS ArcGis for Desktop Standard 2  

Licență GIS ArcGis for Desktop Basic 1 

 

Servicii necesare implementării și configurării sistemului informatic 

geospațial integrat 

Descriere servicii Cantitate 

Servicii de configurare infrastructură  1  

Servicii de analiză 1 

Servicii de implementare, configurare soluție web Gis 1 

Servicii de creare bancă de date urbană: migrare date, livrare 
set de date geospațiale la nivel de județ, integrare date 
geospațiale terțe surse 

1 

Servicii de testare 1 

Servicii de instruire 1 

Servicii de digitizare, conversie, procesare date geospațiale 
reglementări urbanistice/zonificare funcțională din PUG, cu 
transpunerea în format GIS a UTR-urilor, zonelor funcționale cu 
RLU-ul aferent la nivel de UAT 

57 

Servicii de garanție, suport tehnic mentenanță echipamente, 36 luni 



 

software de infrastructură - după finalizarea și Recepția 
Sistemului Integrat 

Servicii de garanție, suport tehnic, mentenanță, update legislativ 
sistem informatic geospațial integrat de planificare teritorială - 
aplicația web Gis - după finalizarea și Recepția Sistemului 
Integrat 

36 luni 

 
 
Valoarea  totală  a  proiectului  „Îmbunătățirea Infrastructurii de Planificare Urbană în 
județul Galați”, în cuantum de 5.979.750 lei (inclusiv TVA). 
Contribuția proprie în proiect este de 973.462,25 lei (inclusiv TVA), reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 15% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 883.462,55 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de planificare urbană în județul Galați”. 
 
În   concluzie,   considerăm   oportună  aprobarea proiectului „Îmbunătățirea Infrastructurii 
de Planificare Urbană în județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, și 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marilena Samoilă/ Director Executiv 
1 ex./11.12.2020    Camelia Epure 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
Direcţiile din aparatul de specialitate 

    Nr. 13.121 din 11.12.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea Infrastructurii de 
Planificare Urbană în județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre,  scopul  fiind  aprobarea proiectului „Îmbunătățirea Infrastructurii de 

Planificare Urbană în județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordinului ministrului lucrărilor 

publice, dezvoltării și administrației nr. 3.950/12.10.2020 pentru aprobarea Ghidului de 

finanțare a Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei 

durabile”. 

Consiliul  Județean  Galați,  în  exercitarea  atribuțiilor  privind  dezvoltarea economico-

socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (3) lit. a), d), e) și f) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

- „aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului 

bugetar. Dispozițiile art. 129 alin. (4) se aplică în mod corespunzător”; 

- „adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a 

județului sau din proprie inițiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; 

dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale 

comunale, orășenești și municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin 

financiar, pentru realizarea acestora”; 

- „stabilește, pe baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale 

implicate, proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de 

dezvoltare urbanistică generală a acestuia și a unităților administrativ-teritoriale 

componente; urmărește modul de realizare a acestora, în cooperare cu autoritățile 

administrației publice comunale, orășenești sau municipale implicate”; 

- „aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes 

județean, în limitele și în condițiile legii”.  

Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice prevede: 

- art. 12: “(1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul 

dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea 

aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată 

tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de 

proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-

economici aprobaţi şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare. 



 

(2) Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru 

execuţia obiectivului de investiţii. 

(3) Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a 

lucrărilor, memorii tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări, 

graficul general de realizare a investiţiei. 

(4) Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente 

specialităţilor: planşe de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente 

tehnologice, inclusiv planşe de dotări. 

(5) Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuţie, 

constituind parte integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, 

executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie 

ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de 

execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale 

obiectivului de investiţii. 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuţie se pot 

elabora/definitiva, în funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de 

intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică 

procese tehnologice specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie. 

(7) Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către 

specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi 

specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a 

societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, 

pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor. 

(8) Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în anexa nr. 10 şi 

se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în 

domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei.” 

 

În concluzie,  proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate și poate fi supus 

dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă.  
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