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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  GGAALLAAŢŢII  

  

  

  

Raportul anual de activitate a Consiliului Judeţean Galaţi în anul 2021,  

publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

„A fost un an dificil, din cauza pandemiei de COVID-19, însă am reuşit să finalizăm mai 

multe investiţii extrem de importante pentru dezvoltarea judeţului.”  

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

 

PROFIL ORGANIZAŢIONAL     

Consiliul Judeţean Galaţi constituie autoritatea administrativă cea mai reprezentativă şi cea 

mai relevantă din perspectiva importanţei rolului jucat în dezvoltarea socio-economică a judeţului 

Galaţi, a organizării şi funcţionării serviciilor publice de interes judeţean, şi respectiv, a satisfacerii 

intereselor întregii comunităţi judeţene. În acord cu nomele articolului 122 din Constituţia României, 

misiunea Consiliului Judeţean Galaţi este aceea de a coordona activitatea consiliilor locale de la 

nivelul judeţului în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Consiliul Judeţean Galaţi, ca autoritate administrativă deliberativă a îndeplinit, în principal, 

categoriile de atribuţii prevăzute la art. 173 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. În exercitarea 

atribuţiilor sale, Consiliul Judeţean Galaţi contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor 

judeţului Galaţi, gestionează eficient resursele şi investiţiile publice, coordonează politici, planuri şi 

programe pentru a asigura dezvoltarea socio-economică şi culturală a judeţului Galaţi. Consiliul 

judeţean se completează cu preşedintele consiliului judeţean, ales de asemenea în condiţiile legii 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care are drept de vot şi conduce şedinţele 

acestuia. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de autoritate executivă la nivelul Unităţii 

administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în 

aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 

hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative. Preşedintele reprezintă judeţul în 

relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în 
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justiţie şi răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei judeţene. Principalele 

atribuţii ale preşedintelui consiliului judeţean sunt prevăzute la art. 191 din Codul Administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 572019, cu modificările şi completările 

ulterioare. În relaţiile dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

există raporturi de colaborare. 

Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţului exercită autonomie locală 

administrativă şi financiară, în baza legii şi în limitele prevăzute de lege, în ceea ce priveşte 

organizarea, funcţionarea, competenţa, atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit 

legii, aparţin judeţului. Dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de 

a soluţiona şi de a gestiona treburile publice se realizează în condiţiile legii, în numele şi în interesul 

colectivităţii locale de la nivelul judeţului Galaţi. 

Prin capacitatea administrativă de a gestiona eficient ansamblul resurselor materiale, 

financiare, instituţionale şi umane de care dispune unitatea administrativ-teritorială, se urmăreşte 

corelarea resurselor financiare disponibile cu planificarea strategică, raportat la obiectivele 

guvernării şi la obiectivele asumate de România. Un accent deosebit a fost pus pe problematica 

dezvoltării regionale şi integrării europene, ce au avut ca obiective implementarea şi/sau 

monitorizarea implementării proiectelor finanţate din fondurile post-aderare, identificarea şi 

accesarea fondurilor europene puse la dispoziţie în cadrul fondurilor structurale şi de investiţii 

europene, gestionarea relaţiilor de cooperare internaţională ale judeţului Galaţi cu structuri 

corespondente din străinătate. 

Datele de contact sunt: municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7, cod 800119, telefon 

0236.302.520, fax 0236.460.703, e-mail: conducere@cjgalati.ro, www.cjgalati.ro. 

 

POLITICI PUBLICE     

Document de management şi de programare bugetară internă al Consiliului Judeţean Galaţi 

pe termen mediu este „Planul Strategic Instituţional pentru perioada 2020-2023”. Planul Strategic 

Instituţional al Consiliului Judeţean Galaţi vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având 

la bază obiective, programe, rezultate, indicatori şi oferă o imagine clară a politicilor, 

angajamentelor şi măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul autorităţii. Documentul a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 149/2020 şi a fost elaborat în cadrul 

proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”. 

Documentul este expus pe site-ul web şi poate fi accesat urmând link-ul: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot149-260520.pdf 

Consiliul Judeţean Galaţi şi-a asumat prin Planul Strategic Instituţional 2020-2023 să facă 

trecerea de la un management de administrare a resurselor către un management orientat spre 

rezultate. Obiectivul general urmărit de Consiliul Judeţean Galaţi în activitatea desfăşurată îl 

constituie dezvoltarea economico-socială a judeţului Galaţi prin specializare inteligentă şi durabilă în 

mailto:conducere@cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro/
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot149-260520.pdf
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vederea creşterii nivelului de trai al locuitorilor judeţului. Viziunea Consiliului Judeţean Galaţi va fi 

urmărită prin intermediul următoarelor obiective strategice: 

OS 1: Dezvoltare economică; 

OS 2: Creşterea capacităţii administrative; 

OS 3: Amenajarea teritoriului - Dezvoltare urbană şi rurală; 

OS 4: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin 

pentru dezvoltarea culturală; 

OS 5: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială; 

OS 6: Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. 

Planul strategic pe termen mediu pentru perioada 2020-2023 al Consiliului Judeţean Galaţi 

este organizat în jurul principalelor domenii aflate în responsabilitate. 

 

INFORMAŢII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ŞI RAPORTAREA LA 

OBIECTIVELE AUTORITĂŢII 

 

Sistemul de control intern managerial 

În contextul pandemic generat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, anul 2021 a continuat 

să fie unul plin de provocări, în care măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 s-au aplicat pe întreaga durată a anului, ca răspuns amplificat pe fondul prelungirii 

continue a stării de alertă. Perioadele de criză sunt cele în care autorităţile publice trebuie să-şi 

dovedească eficienţa, eficacitatea şi calitatea acţiunilor, prin instituirea de măsuri care să ofere 

comunităţii instrumentele, flexibilitatea şi sprijinul necesar pentru adaptarea la noua realitate. 

Printr-un proces decizional raţional şi responsabil, Consiliul Judeţean Galaţi şi-a adaptat 

activităţile şi metodele de lucru la situaţiile nou apărute, implementând mecanisme de asigurare a 

continuităţii activităţii în condiţiile în care pandemia a afectat direct sănătatea publică şi a influenţat 

de situaţia socio-economică a judeţului. Managementul instituţional a acţionat în mod responsabil şi 

cu profesionalism pentru a atenua pe cât posibil efectele negative ale pandemiei de COVID-19,  

dezvoltând instrumente instituţionale prin care s-a promovat în continuare cadrul de control intern ca 

instrument de gestionare care sprijină organizaţia să îşi atingă obiectivele specifice şi să furnizeze 

servicii publice de calitate, ca răspuns eficient la cerinţele cetăţenilor din judeţ. 

Consiliul Judeţean Galaţi dispune de un sistem de control intern managerial care este 

proiectat parţial şi care funcţionează în conformitate cu standardele cuprinse în Codul controlului 

intern managerial al entităţilor publice, emis prin Ordinul nr. 600/2018 al secretarului general al 

Guvernului.  

La data de 31 decembrie 2021, conceperea şi aplicarea sistemului de control intern 

managerial sunt adecvate şi permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile 

publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de 
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legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. Declaraţia se întemeiază pe o apreciere 

realistă, corectă, completă şi demnă de încredere, formulată în baza autoevaluării sistemului de 

control intern managerial. 

 

Domeniul privind asigurarea calităţii 

Consiliul Judeţean Galaţi deţine certificare ISO pentru activităţi de administraţie publică în 

scop general, economic şi social-administrativ, din anul 2001. Din luna septembrie 2017, activitatea 

se desfăşoară în conformitate cu Standardul de referinţă EN ISO 9001:2015, ceea ce reprezintă o 

apreciere a calităţii actului managerial, a bunelor practici din instituţie şi a orientării în direcţia 

calităţii.  

În anul 2021, s-a desfăşurat auditul de verificare care a subliniat conformarea şi menţinerea 

recertificării la Sistemul de management al calităţii conform referenţialului ISO SRN 9001/2015, 

pentru care Consiliul Judeţean Galaţi a obţinut Certificatul AMG Cert Systems cu nr. 

0930400011704 din 28.09.2020, cu valabilitate până în 27.09.2023. 

Sistemul de Management al Calităţii a fost evaluat prin efectuarea a 22 de misiuni de audit de 

calitate, în conformitate cu Programul de audit de calitate pentru anul 2021. A fost efectuată analiza 

de management şi au fost propuse măsuri de îmbunătăţire a sistemului pentru perioada următoare. 

 

Domeniul urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului 

În anul 2021, Consiliul Judeţean Galaţi a emis 123 de certificate de urbanism şi 31 de 

autorizaţii de construire/desfiinţare. Au fost regularizate taxele pentru un număr de 20 autorizaţii de 

construire. S-au efectuat un număr de 18 prelungiri de certificate de urbanism şi un număr de 25 de 

prelungiri de autorizaţii de construire/desfiinţare; 

         În anul 2021, Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat un număr de 13 

documentaţii de urbanism, şi anume:  

- Plan de Urbanism Zonal şi Regulament Local de Urbanism pentru Introducere teren în 

intravilan, în sat Costi, comuna Vânători, judeţul Galaţi, T66, P853/105, Lot 1/2/1 şi 1/2/2;  

- Unitatea administrativ-teritorială comuna Slobozia Conachi – Plan de Urbanism Zonal şi 

Regulament Local de Urbanism pentru Introducerea în intravilan a terenului cu suprafaţa 

de 39.865 metri pătraţi, în categoria de folosinţă păşune pentru realizarea obiectivului de 

investiţii (locuinţe familiale) – T110, P1926, P1938 - Lot 2 - Extindere intravilan zonă de 

locuinţe;   

- S.C. SIX WINGS S.R.L. – Plan de Urbanism Zonal şi Regulament Local de Urbanism 

pentru Construire centrală eoliană Pechea (2 turbine eoliene, drumuri de acces, racorduri 

electrice aeriene şi subterane, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, 

organizare şantier) în comuna Pechea, judeţul Galaţi;   
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- Plan de Urbanism Zonal şi Regulament Local de Urbanism pentru Extindere intravilan 

zonă de locuinţe, parcelare şi extindere reţele electrice în sat Şendreni, comuna Şendreni, 

judeţul Galaţi; 

- Unitatea administrativ-teritorială comuna Buciumeni – Plan de Urbanism Zonal şi 

Regulament Local de Urbanism pentru Racorduri utilităţi în sat Buciumeni – T7, T18, T64, 

comuna Buciumeni, judeţul Galaţi;  

- Unitatea administrativ-teritorială comuna Cerţeşti – Plan de Urbanism Zonal şi 

Regulament Local de Urbanism - UTR 5 Comuna Cerţeşti - CV14, P9; 

- Plan de Urbanism Zonal şi Regulament Local de Urbanism pentru Introducere teren în 

intravilanul comunei Vânători, judeţul Galaţi;  

- Plan Urbanistic de Detaliu pentru Locuinţă individuală (parter) în sat Costi, comuna 

Vânători, judeţul Galaţi;  

- Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuinţă în sat Costi, comuna Vânători, 

judeţul Galaţi;  

- Plan de Urbanism Zonal şi Regulament Local de Urbanism pentru Hală produse metalice 

în extravilan Unitatea administrativ-teritorială comuna Drăgăneşti, T47, P162/10/2, judeţul 

Galaţi;  

- Unitatea administrativ-teritorială comuna Drăgăneşti – Plan de Urbanism Zonal şi 

Regulament Local de Urbanism pentru Racorduri utilităţi în sat Drăgăneşti, comuna 

Drăgăneşti, T29, P100, T30, P102, judeţul Galaţi;  

- S.C. SMART POWER GENERATION BETA S.R.L. – Plan de Urbanism Zonal şi 

Regulament Local de Urbanism pentru Construire centrală eoliană Pechea 2 (turbine 

eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, organizare de 

şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană;  

- Primăria municipiului Galaţi – Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/ 

metropolitană şi detaliere plan de acţiune, programe şi proiecte teritoriale şi indicatori de 

monitorizare privind zona urbană funcţională a municipiului Galaţi. 

A fost aprobat raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a 

calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2029.  

S-a asigurat asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale în vederea finanţării de către 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a activităţilor de elaborare/actualizare a  

planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, precum şi asistenţă tehnică de 

specialitate pentru aplicarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului dezvoltării regionale 

şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991. 
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Domeniul investiţii şi urmăriri contracte 

Activitatea de investiţii din bugetul local al Judeţului Galaţi a urmărit execuţia şi realizarea în 

termen a obiectivelor cuprinse în Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii pe anul 2021, pe baza 

documentaţiilor tehnico-economice întocmite şi aprobate. 

a) Obiective de investiţii finalizate în anul 2021: 

 „Reparaţii imobil str. Eroilor nr. 7”, cu o valoare totală a investiţiei de 931.744,34 lei şi la o 

valoare a lucrărilor de 682.744,65 de lei, prin care s-au efectuat lucrări de intervenţie asupra clădirii, 

constând în lucrări de reparaţie, reabilitare, hidroizolaţie şi consolidare; 

 „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţă Judeţean”, din municipiul Galaţi, strada 

Focşani nr. 1, prin care s-au realizat lucrări de instalare de centrale termice murale în condensaţie la 

toate corpurile de clădiri şi de montare a echipamentelor specifice. Valoarea totală a investiţiei a 

fost de 551.216,88 lei, iar valoarea lucrărilor de 349.730,52 lei; 

 <Modernizare faţade la clădirea existentă a UPU, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul 

Apostol Andrei” Galaţi>, obiectiv de investiţii prin care s-a realizat anveloparea termică a clădirii 

Unităţii de Primiri Urgenţe la nivelul pereţilor exteriori şi lucrări de modernizare a faţadelor. 

Valoarea totală a investiţiei a fost de 588.039,80 lei, iar valoarea lucrărilor de 344.862 lei; 

b) Obiective de investiţii aflate în curs de execuţie în anul 2021: 

  „Muzeul de Artă Vizuală Galaţi” este un obiectiv de investiţii care urmăreşte construcţia unui 

nou sediu pentru muzeu, reprezentând un spaţiu expoziţional pentru lucrările de artă din patrimoniul 

impresionant al muzeului de artă contemporană românească. S-au executat fundaţiile, structura 

metalică pentru întreaga construcţie şi s-au finalizat lucrările de rezistenţă la unul dintre corpuri. 

Construcţia va avea regim de înălţime P+3E şi cuprinde: un amfiteatru cu 185 de locuri, săli de 

expunere, birouri, laboratoare de conservare/restaurare a lucrărilor de artă, bibliotecă, depozit, 

garderobă, spaţii tehnice, scări şi lifturi. Investiţia multianuală este în valoare de 24.733.801,85 lei. 

În sfârşitul anului 2021, contractul de execuţie lucrări a fost reziliat deoarece în termen de 36 de 

luni de la ordinul de începere a lucrărilor (incluzând şi 12 luni de prelungiri legale prin acte 

adiţionale), constructorul a realizat sub 50% din lucrările planificate, fără a respecta graficul de 

execuţie aprobat, demonstrând că nu are capacitatea de a duce la bun sfârşit lucrările contractate; 

 „Clădire didactică pentru plante tropicale”, obiectiv de investiţii care constă în realizarea serei de 

plante exotice (tropicale, mediteraneene şi subtropicale) în cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, pe scheletul unei clădiri abandonate. Lucrările sunt realizate în 

proporţie de 30%. Valoarea totală a investiţiei este de 14.830.074 lei, sumă care include contractul 

de proiectare, de execuţie a lucrărilor şi de achiziţionare de plante exotice; 

  „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”, obiectiv de investiţii care 

vizează construcţia unui imobil nou cu destinaţia sediu Prosectură Medicină Legală, în incinta 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi. Clădirea va avea  regimul de 

înălţime subsol, parter, 2 etaje şi etaj 3 retras, cu pereţi uşori. Se vor realiza circuitele de utilităţi. 
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Noua clădire va avea laborator de Anatomie Patologică, cameră rece, săli de necropsie, laborator 

pentru analize toxicologice, spaţii pentru depozitarea reactivilor medicali şi un amfiteatru care fi 

folosit pentru activităţile didactice ale studenţilor de la Facultatea de Medicină Galaţi. Clădirea se 

va dota cu mese pentru autopsie, congelatoare biomedicale, generator gaze toxicologice, congelator 

mortuar de 6 locuri, frigider mortuar de 12 locuri şi elevator hidraulic mortuar. Lucrările sunt 

executate în proporţie de 30%. Valoarea totală a investiţiei este de 11.360.064,82 lei;  

c) Obiective de investiţii demarate în anul 2021: 

 <Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul 

Apostol Andrei” Galaţi>. Secţia de cardiologie intervenţională se amenajează la primul etaj al 

clădirii în care funcţionează ambulatoriul de specialitate al spitalului, într-un spaţiu 

recompartimentat şi dotat corespunzător. Valoarea totală a investiţiei este de 8.171.400 de lei. 

Proiectul este realizat în proporţie de 80%; 

  „Executarea unui puţ forat la adâncimea de 150 de metri pentru suplimentarea surselor de 

alimentare cu apă a Unităţii Medico-Sociale Găneşti, localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, 

judeţul Galaţi”, obiectiv de investiţii cu o valoare totală de 244.141,15 lei. Investiţia serveşte la 

mărirea capacitaţii sursei de apă de la 4.97 mc/h la 20,13 mc/h, având în vederea consumul sporit de 

apă în condiţiile în care capacitatea de cazare a fost extinsă.  Forajul de exploatare se execută la 150 

de metri adâncime şi se preconizează un debit al apei de 4,21 l/s.  Se va realiza racord de energie 

electrică şi se va construi căminul puţului. În anul 2021 s-au realizat 5% din lucrări; 

 <Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare pe verticală aferente investiţiei „Locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii specialiştilor din sănătate judeţul Galaţi”>. Unitatea administrativ-

teritorială judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi realizează lucrări de drumuri, lucrări 

necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, sistematizarea 

verticală a incintei unde se construiesc două blocuri de locuinţe cu regim de înălţime Ct+P+3E+M. 

Se realizează lucrări de asigurarea accesului rutier şi pietonal în incinta blocurilor, realizarea de 

spaţii de parcare ce vor deservi blocurile de locuinţe, realizarea unei platforme pentru depozitarea 

containerelor de gunoi, executarea de lucrări tehnico-edilitare, alimentare cu apă şi canalizare şi 

racord gaze naturale. În anul 2021 s-au realizat 5% din lucrări. Valoarea totală a investiţiei este de 

1.187.708 lei;  

 „Extindere parcare supraetajată şi construire Heliport”, proiect care prevede amenajarea a încă 

151 de noi locuri de parcare şi spaţii auxiliare, pe lângă cele 306 locuri de parcare finalizate şi 

inaugurate în anul 2020, precum şi realizarea unui heliport. Platforma pentru elicopter va avea o 

suprafaţă de 400 de metri pătraţi şi va fi amplasată pe acoperişul parcării supraetajate, pe un suport 

metalic înalt de câţiva metri, astfel încât să depăşească înălţimea clădirilor din jur. Va fi prevăzută 

cu balizaj pentru aterizările nocturne. Conexiunea cu Unitatea de Primiri Urgenţe se va realiza prin 

intermediul unei pasarele şi a lifturilor exterioare. Heliportul va fi folosit de elicopterul SMURD 

care preia cazurile grave din judeţele Galaţi, Tulcea, Brăila, Vrancea, Buzău şi din sudul Republicii 
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Moldova. Valoarea totală a investiţiei este de 27.671.288,31 lei, din care valoarea lucrărilor este de 

23.929.446,36 lei;  

 „Amenajare spaţii de creaţie plastică şi expoziţii în aer liber – Muzeul de Artă Vizuală” cu o 

valoare totală a investiţiei de 7.526.769,54 lei. Lucrările constau în construirea, amenajarea spaţiului 

de expunere şi de creaţie în aer liber, perimetral, pe toată faţada viitorului Muzeu de Artă Vizuală, 

precum şi dotarea cu mobilier urban de ultimă generaţie a spaţiului.  

Documentaţiile necesare pentru aprobarea şi realizarea obiectivelor de investiţii s-au executat 

în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea graficelor de execuţie. 

Monitorizarea lucrărilor executate au făcut obiectul fiecărui contract. S-a urmărit execuţia 

integrală şi la termen a lucrărilor, cu respectarea termenelor şi cerinţelor prevăzute în legislaţia în 

vigoare şi cu luarea în considerare a graficului de execuţie a lucrărilor.  

 

Domeniul implementarea şi/sau monitorizarea implementării proiectelor finanţate din 

fondurile structurale şi de investiţii europene sau din alte surse de finanţare externe  

În anul 2021, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi s-au derulat activităţi de implementare şi 

monitorizare a următoarelor proiecte, prezentate în ordinea semnării şi derulării contractelor de 

finanţare nerambursabilă: 

1)  „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni 

– Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea (DJ 252)”. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul 

Galaţi, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ce a fost finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 

importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea 

nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Valoarea 

totală a proiectului a fost de 43.901.447,41 lei, din care valoarea sumei eligibile nerambursabile 

asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 

36.198.078,65 lei. Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea infrastructurii fizice de 

bază prin reabilitarea şi modernizarea tronsoanelor de drum judeţean DJ 252, situate între localităţile 

Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea. În cadrul proiectului au fost reabilitaţi şi 

modernizaţi 21,5 kilometri de drum judeţean şi s-au realizat lucrări la terasamente, s-au reabilitat 80 

de podeţe şi s-a modernizat podul de la Nicoreşti, s-au amenajat 2,95 km de piste pentru biciclete şi 

nouă staţii pentru transportul public de persoane, s-au instalat 31 de stâlpi de iluminat cu panouri 

fotovoltaice, s-au realizat marcaje rutiere şi s-au montat parapeţi de protecţie. În anul 2021, alocarea 

bugetară pentru realizarea proiectului a fost de 9.723.517,54 lei. Evenimentul de închidere oficială a 

proiectului a avut loc la data de 10.05.2021; 

2) „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi 

– Târgu Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”. Unitatea administrativ-

teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ce a fost finanţat în cadrul 
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Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 

de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin 

conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 74.758.835,37 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 

asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 

58.934.879,15 lei. Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea gradului de accesibilitate a 

oraşului Târgu Bujor şi a comunelor Vârlezi, Măstăcani, Fârţăneşti şi Folteşti situate în proximitatea 

reţelelor TEN-T – drum european E 581 şi drum european E 87, prin modernizarea DJ 242. În cadrul 

proiectului s-au reabilitat şi modernizat 30,7 kilometri de drum judeţean, 15 poduri şi 133 de podeţe, 

s-au amenajat 3,56 km piste pentru biciclete, s-au realizat 26.201 metri pătraţi de trotuare în 

interiorul localităţilor, opt staţii de transport public, s-au instalat zece stâlpi de iluminat cu panouri 

fotovoltaice, s-au implementat măsuri de protecţia mediului. În anul 2021, alocarea bugetară pentru 

realizarea proiectului a fost de 18.322.724,25 lei. Evenimentul de închidere oficială a proiectului a 

avut loc la data de 19.04.2021;  

3) <Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi>, 

proiect ce vizează impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural şi a identităţii culturale, prin reabilitarea fostei farmacii Ţinc – un reper în 

viaţa culturală a Galaţiului.  Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Muzeul „Casa Colecţiilor” din municipiul Galaţi (strada 

Eroilor nr. 64) are o arhitectură deosebită ce va fi pusă în valoare prin acest proiect. Proiectul 

prevede şi amenajarea modernă a spaţiului expoziţional, prin dotarea cu vitrine moderne şi panouri 

mobile, precum şi digitizarea monumentului de arhitectură, prin scanare 3D şi realizarea unui tur 

virtual al muzeului. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, 

implementează proiectul începând din luna august 2017. Valoarea totală a proiectului este de 

3.550.193,21 lei, din care 3.159.529,59 lei nerambursabili. Activităţile şi sub-activităţile previzionate 

pentru anul 2021 şi gradul de realizare a acestora la data de 31 decembrie 2021, raportat la întreaga 

perioadă de implementare a proiectului, au fost: realizare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie şi 

prestare servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului (grad de realizare 60%); execuţia 

lucrărilor de restaurare şi amenajare (grad de realizare 21,83%); dirigenţie de şantier – prestare 

servicii de dirigenţie de şantier (grad de realizare 60%); achiziţie dotări – mobilier şi echipamente 

(grad de realizare 100%); realizare şi distribuire de materiale de informare şi publicitate (grad de 

realizare 54%); achiziţie servicii de marketing şi promovare turistică (grad de realizare 100%); 

prestare servicii de marketing şi promovare turistică conform planului de marketing (grad de 

realizare 10%); auditul proiectului - prestare servicii de audit (grad de realizare 53,9%); 

managementul proiectului - organizarea echipei de implementare a proiectului şi desfăşurarea de 
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întâlniri periodice (grad de realizare 85,47%; monitorizarea modului de derulare a activităţilor 

proiectului (grad de realizare 91%); realizarea rapoartelor în cadrul proiectului (grad de realizare 

84,21%); întocmirea şi depunerea cererilor de rambursare/plată intermediare (grad de realizare 

50%). În anul 2021, ca urmare a întârzierilor înregistrate în execuţia lucrărilor şi nerealizării 

obligaţiilor asumate prin contractul de execuţie lucrări, Consiliul Judeţean Galaţi a iniţiat şi a pus în 

practică procedura de reziliere a acestuia. Întârzierea lucrărilor a condus la necesitatea prelungirii 

proiectului şi la reprogramarea celorlalte activităţi din cadrul proiectului care depind de finalizarea 

lucrărilor. Cheltuielile realizate pe proiect în anul 2021 au fost în sumă de 139.443,19 lei; 

4) <Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi>, proiect 

care urmăreşte reabilitarea şi dotarea unui imobil de patrimoniu reprezentativ, precum şi promovarea 

turistică a acestuia, ca mijloc de impulsionare a dezvoltării economice a judeţului. Proiectul este 

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului 

urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 

investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 

Valoarea totală actualizată a proiectului este de 3.195.971,51 lei, din care 2.463.642,09 lei 

contribuţia Uniunii Europene. În anul 2020, pe parcursul lucrărilor de decopertare/desfacere/săpături 

la exterior şi interior au fost identificate fisuri la nivelul fundaţiilor, motiv care a dus la necesitatea 

elaborării unei noi expertize tehnice. Aceasta a stat la baza realizării unei dispoziţii de şantier, 

verificată, aprobată şi avizată de experţii autorizaţi şi autorităţile competente în domeniu – Direcţia 

Judeţeană de Cultură Galaţi şi Primăria Municipiului Galaţi. Din acest motiv, pe parcursul anului 

2021, lucrările de execuţie nu s-au desfăşurat conform graficului estimat. În plus a fost necesară o 

creştere a valorii lucrărilor de investiţii şi o prelungire a duratei de implementare a proiectului. 

Activităţile şi sub-activităţile previzionate pentru anul 2021 şi gradul de realizare a acestora la data 

de 31 decembrie 2021 au fost: realizare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie şi prestare servicii de 

asistenţă tehnică din partea proiectantului - prestare servicii de asistenţă tehnică din partea 

proiectantului execuţia lucrărilor de restaurare şi amenajare (grad de realizare 55,55%); lucrări de 

restaurare şi amenajare – execuţia lucrărilor (grad de realizare 6,43%); dirigenţie de şantier – 

prestare servicii de dirigenţie de şantier (grad de realizare 55,55%); informare şi publicitate – 

realizare şi distribuire materiale (grad de realizare 60%); auditul proiectului - prestare servicii de 

audit (grad de realizare 44,44%); managementul proiectului - organizarea echipei de implementare a 

proiectului şi desfăşurarea de întâlniri periodice (grad de realizare 72%); monitorizarea modului de 

derulare a activităţilor proiectului (grad de realizare 88,46%); realizarea rapoartelor în cadrul 

proiectului (grad de realizare 82,35%); întocmirea şi depunerea cererilor de rambursare/plată (grad 

de realizare 50%). Cheltuielile realizate pe proiect în anul 2021 sunt în sumă de 3.808 lei; 

5) <Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul 

Apostol Andrei” Galaţi>, proiect care are ca obiectiv general creşterea eficienţei energetice a 

clădirilor unde îşi desfăşoară activitatea medicală Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul 
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Apostol Andrei” Galaţi. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţie 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 

locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice. Proiectul este derulat de Unitatea administrativ-

teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică a 

Judeţului Galaţi. Prin proiect se schimbă toate geamurile, instalaţia de climatizare, lifturile, iar pe 

spital se montează panouri fotovoltaice şi eoliene, în scopul de a se reduce consumul de energie 

electrică şi termică. Valoarea totală a proiectului este de 71.968.084,16 lei, din care asistenţa 

financiară nerambursabilă este de 40.653.685,17 lei. Implementarea proiectului a început la data de 

18.06.2018. În anul 2021, alocarea bugetară pentru realizarea proiectului a fost de 4.400.330,68 lei;  

6) „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare – CARIC”, 

proiect care a fost finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1 – 

CP10/2018 (pentru regiunile mai puţin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică 

şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai 

puţin dezvoltate, Axa Prioritară – Administraţia publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, 

Operaţiunea – Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. Obiectivul general al 

proiectului a vizat îmbunătăţirea capacităţii administrative, a calităţii şi eficienţei serviciilor publice 

furnizate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi în cinci instituţii subordonate, prin investiţii 

integrate şi complementare conform reglementărilor europene şi naţionale (implementare CAF – 

Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice, planificare strategică 

instituţională, sistem informatic pentru arhiva electronică). Bugetul total al proiectului a fost de  

1.675.600 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost în valoare de 1.638.589,40 lei. 

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 28.01.2019 şi a fost finalizat la data de 27.05.2021. 

Alocarea bugetară pe proiect în anul 2021 a însumat 99.698,20 lei. Consiliul Judeţean Galaţi şi-a 

asumat asigurarea resurselor financiare necesare continuării rezultatelor proiectului pe perioada de 

durabilitate a proiectului; 

7) „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – 

Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de 

beneficiar, a implementat proiectul finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 

Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-

T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 

1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării 

(SUERD), AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene, Domeniul specific de acţiune 1.b. – 

Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii – legături rutiere, feroviare şi aeriene. Scopul 
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proiectului a fost îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de activitate în zona Dunării prin facilitarea 

accesului la diferite obiective de interes social şi economic din comunele partenere Pechea, Suhurlui, 

Rediu, Cuca, Fârţăneşti şi Măstăcani. Valoarea totală a proiectului a fost de 70.959.759 lei, din care 

valoarea grantului de 56.465.992 lei. Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea gradului de 

accesibilitate a localităţilor din proximitate prin modernizarea tronsonului de 34,61 km de drum 

judeţean. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 01.02.2019 şi a fost finalizat la data de 

28.09.2021. Cheltuielile realizate pe proiect în anul 2021 au fost în valoare de 25.695.517 lei;  

„Este pentru prima oară când se intervine cu lucrări ample de modernizare pe acest drum, 

în condiţiile în care între Cuca şi Fârţăneşti a fost realizat un drum nou. Pe o porţiune de 11 

kilometri drumul era de pământ, astfel încât acest tronson a fost construit de la zero.” 

  (Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

8) „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod 

- Drăguşeni (DJ 251A)”. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, 

implementează proiectul finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 

– Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea 

mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv 

a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 1 – 

Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) 

AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene, Domeniul specific de acţiune 1.b. – Îmbunătăţirea 

mobilităţii şi a multimodalităţii – legături rutiere, feroviare şi aeriene. Obiectivul general al 

proiectului vizează creşterea gradului de accesibilitate a localităţilor aferente comunelor Corod şi 

Drăguşeni, situate în proximitatea reţelelor TEN-T, la drumul european E 87 şi la drumul european E 

85, prin modernizarea tronsonului funcţional alcătuit de drumul judeţean DJ 251A (Km 16+000-

32+000), respectiv reabilitarea a 16 km de drum judeţean. Prin proiect se mai reabilitează poduri şi 

podeţe, se construiesc două noi poduri şi se realizează cinci staţii de autobuz. Valoarea totală a 

proiectului este de 40.915.602,25 lei, din care valoarea grantului este de 38.138.249,68 lei. 

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 12.03.2019. Cheltuielile realizate pe proiect în anul 

2021 sunt în valoare de 13.217.638,32 lei. Indicii de performanţă sunt realizaţi în proporţie de 100%; 

9) „Extinderea şi modernizarea variantei ocolitoare a municipiului Galaţi (DJ 251M)”, 

proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea mobilităţii 

regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 1 – Interconectarea 

regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) AP 1b – Legături 

rutiere, feroviare şi aeriene. Scopul proiectului contă în îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază 

prin reabilitarea şi modernizarea tronsonului de drum judeţean DJ 251M, varianta ocolitoare a 

Municipiului Galaţi. Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei rute de acces rutier 
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extinsă la patru benzi, modernizată, ce va face legătura între punctul estic, partea de nord a 

municipiului şi punctul de ieşire vestic din municipiului Galaţi spre Tecuci, ca variantă ocolitoare. 

Drumul în lungime de 10,89 kilometri va fi încadrat cu statut de drum judeţean clasa tehnică II şi III. 

Cea mai complexă parte a acestei investiţii este construirea unui pod suspendat, de peste 500 de 

metri, care va fluidiza şi decongestiona traficul rutier. Valoarea totală a proiectului este în cuantum 

de 154.058.593,01 lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 132.492.550,84 lei. Contribuţia 

partenerilor la realizarea proiectului este de 21.558.950,13 lei, Unitatea administrativ-teritorială 

Judeţul Galaţi şi 7.092,04 lei, Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galaţi. Contractul de 

finanţare a fost semnat în data de 12.03.2019. În anul 2021, alocarea bugetară pe proiect a fost în 

valoare de 15.451.192,23 lei. Stadiul anual al îndeplinirii obiectivelor generale şi obiectivelor 

specifice aferente proiectului este de 100%; 

10)  „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – 

Griviţa (DJ 254)”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 

– Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea 

mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv 

a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 1 – 

Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) 

AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene, Domeniul specific de acţiune 1.b. – Îmbunătăţirea 

mobilităţii şi a multimodalităţii – legături rutiere, feroviare şi aeriene. Scopul proiectului este de a 

facilita îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţului Galaţi în regiunea Dunării, pentru asigurarea 

unui transport sigur şi sustenabil către diferitele obiective de interes social, economic din comunele 

Iveşti, Griviţa şi Costache Negri şi municipiul Galaţi, ca port la Dunăre. Obiectivul general al 

proiectului este creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea 

reţelei TEN-T, prin modernizarea drumului judeţean DJ 254. Proiectul prevede reabilitarea şi 

modernizarea sectoarelor de drum judeţean DJ 254, poziţiile kilometrice 0+000–2+300 şi 4+900–

18+000 între localităţile Iveşti - Griviţa - Costache Negri, în vederea asigurării conectivităţii la 

reţeaua TEN-T. Se reabilitează şi modernizează 15,4 kilometri de drum judeţean DJ 254, un pod, se 

realizează 16,96 kilometri de şanţuri betonate şi 4,66 kilometri de rigolă carosabilă. Unitatea 

administrativ-teritorială Judeţul Galaţi are calitatea de beneficiar şi implementează proiectul în 

parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale comunele Iveşti, Griviţa şi Costache Negri. Bugetul 

total al proiectului este de 43.306.218,12 lei, din care contribuţia Uniunii Europene este 

28.726.646,76 lei şi contribuţia naţională este de 4.393.487,15 lei. Contractul de finanţare a fost 

semnat în data de 12.03.2019. Alocarea bugetară pe proiect în anul 2021 este în sumă de 

16.105.185,32 lei. Indicii de performanţă sunt realizaţi în proporţie de 100%; 

11) <Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi>. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în 

calitate de beneficiar, a implementat proiectul ce a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 
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2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, Cod apel POR/180/8/, 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - 

Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum 

şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.2 - 

Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B - Unităţi de 

primiri urgenţe. Valoarea totală a proiectului a fost de 7.166.025,69 lei, din care valoarea totală 

eligibilă a fost de 6.614.695,28 lei. Prin proiect s-a îmbunătăţit infrastructura de sănătate prin 

extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente medicale a spaţiilor unde îşi 

desfăşoară activitatea Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul 

Apostol Andrei” Galaţi. Suprafaţa Unităţii de Primiri Urgenţe a fost extinsă pe orizontală cu 631 

metri pătraţi. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 03.04.2019. Proiectul a fost finalizat la 

data de 07.10.2021. Alocarea bugetară pe proiect în anul 2021 a însumat 5.215.736,57 lei;  

„Din valoarea totală, în jur de trei milioane de lei este reprezentată de dotarea cu aparatură 

medicală, începând de la computer tomograf ultraperformant, electrocardiografe, monitoare pentru 

funcţii vitale, injectomate, incubatoare pentru transportul nou-născuţilor, până la tot ce înseamnă 

consumabile şi mobilier medical.” 

(Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

12) „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 

investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum 

şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.1 – 

Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special 

pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate proiectelor nefinalizate, Operaţiunea A – 

Ambulatorii. Scopul proiectului este de a asigura accesul egal al populaţiei la servicii medicale de 

calitate prin îmbunătăţirea infrastructurii aferente funcţionării Ambulatoriului Integrat de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, în vederea ameliorării stării de sănătate şi 

sporirii accesului persoanelor sărace care au nevoie de îngrijiri medicale de specialitate în patologia 

variată şi complexă a aparatului respirator. Obiectivele specifice sunt extinderea, reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii ambulatoriului (extinderea pe orizontală şi verticală, consolidarea 

tronsonului de clădire existent, lucrări de asigurare a sistemelor ce asigură utilităţile funcţionale) şi 

dotarea cu echipamente medicale moderne. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 

24.04.2019. Valoarea totală a proiectului este de 10.794.358,93 lei, din care valoarea totală eligibilă 
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nerambursabilă este de 9.426.362,27 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 24.04.2019. 

Alocarea bugetară pe proiect în anul 2021 a fost în sumă de 1.766.631,81 lei. Indicii de performanţă 

pe anul 2021 au fost realizaţi în proporţie de 100%; 

„Clădirea va avea în premieră spaţii separate de consultaţie şi tratament pentru copii şi 

adulţi, pentru că am mărit suprafaţa ambulatoriului de la 224 la 826 de metri pătraţi. Ambulatoriul 

va fi dotat cu 85 de echipamente medicale, printre care şi un nou computer tomograf.” 

                                                             (Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi)  

13) „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 

8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum 

şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.1 – 

Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special 

pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate proiectelor nefinalizate, Operaţiunea A – 

Ambulatorii. Proiectul prevede construirea unei clădiri pentru Ambulatoriul de Specialitate al 

Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor care va avea un regim de înălţime de P+1E şi o suprafaţă 

desfăşurată de 838 de metri pătraţi. În Ambulatoriu vor funcţiona laboratorul medical şi cabinetele 

de chirurgie generală, obstetrică, ORL, oftalmologie, medicină internă şi pediatrie. Se are în vedere 

şi dotarea cu 180 de echipamente medicale. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 

14.184.541,58 lei, iar suma eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 

10.482.942,43 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 20.05.2019. Alocarea bugetară pe 

proiect în anul 2021 a fost nulă. Indicii de performanţă pe anul 2021 au fost realizaţi în proporţie de 

100%; 

14) <Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

„Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi>, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 

2014–2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 

8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum 

şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – 

Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special 

pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate proiectelor nefinalizate, Operaţiunea A: 

AMBULATORII. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă 

medicală pentru Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 

Cuvioasa Parascheva” Galaţi. Obiectivul specific este furnizarea şi dotarea cu infrastructură 
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medicală specifică, respectiv echipamente şi dotări moderne. Valoarea totală a proiectului este de 

2.708.280,84 lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 1.879.717,33 lei iar contribuţia 

naţională de 751.886,92 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 16.07.2019. Alocarea 

bugetară pe proiect în anul 2021 a fost în sumă de 2.289.957,50 lei. Indicii de performanţă pe anul 

2021 au fost realizaţi în proporţie de 100%;  

15) <Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi>. Proiectul este finanţat 

prin Programul Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 

starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 

culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 

comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a 

celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate proiectelor 

nefinalizate, Operaţiunea A: AMBULATORII. Obiectivul specific al proiectului este îmbunătăţirea 

infrastructurii de sănătate prin diversificarea serviciilor medicale de investigaţie şi tratament oferite 

în cadrul ambulatoriului. Se va realiza o unitate medicală tip ambulatoriu extinsă, reabilitată şi 

modernizată ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei actului medical şi achiziţionarea de 

echipamente şi dotări medicale necesare diversificării şi modernizării ambulatoriului de specialitate. 

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 14.254.512,66 lei, din care valoarea grantului este 

de 10.476.433,66 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 31.07.2019. Alocarea bugetară 

pe proiect în anul 2021 a fost nulă. Indicii de performanţă pe anul 2021 au fost realizaţi în proporţie 

de 100%; 

16) „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 

242A”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea 

mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv 

a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 1 – 

Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) 

AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene, Domeniul specific de acţiune 1.b. – Îmbunătăţirea 

mobilităţii şi a multimodalităţii – legături rutiere, feroviare şi aeriene. Scopul proiectului este de a 

facilita îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţului Galaţi în regiunea Dunării, pentru asigurarea 

unui transport sigur şi sustenabil către diferite obiective de interes social şi economic din localităţile 

Rădeşti, Bereşti, Bereşti-Meria, Cavadineşti şi municipiul Galaţi, ca port al Dunăre. Obiectivul 

general al proiectului este creşterea gradul de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în 

proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea drumului judeţean DJ 242A. Se reabilitează şi 

modernizează 17,9 kilometri din drumul judeţean care deserveşte localităţile Rădeşti (Cruceanu), 
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Bereşti, Bereşti-Meria, Slivna, Găneşti şi Cavadineşti şi se realizează investiţii suplimentare pentru 

protecţia mediului. Bugetul total al proiectului este de 44.796.422,33 lei, din care asistenţa financiară 

nerambursabilă este în valoare de 19.427.762,87 lei. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, 

în calitate de beneficiar, implementează proiectul începând din luna august 2019. Alocarea bugetară 

pe proiect în anul 2021 a însumat 18.880.628,18 lei. Indicii de performanţă pe anul 2021 sunt 

realizaţi în proporţie de 100%; 

17)  „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”, proiect finanţat prin Programul 

Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 –2020, Măsura 1 - Promovarea şi 

sprijinirea activităţilor care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; 

învăţare continuă; inovare din cadrul Prioritatea Uniunii nr. 4 - Creşterea gradului de ocupare a forţei 

de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare 

Locală. Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea socio-economică a zonei pescăreşti 

Dunăre-Prut, bazată pe diversificarea serviciilor locale oferite de Baza de agrement Zătun 2. 

Lucrările propuse prin proiect vizează construirea şi amenajarea în scop turistic şi de agrement a 

nouă căsuţe de cazare pentru două persoane, amenajarea unei zone de popas prin construirea şi 

amenajarea unor foişoare din lemn, amenajarea a cinci pontoane din lemn pentru pescuit, precum şi 

sistematizarea, amenajarea şi împrejmuirea terenului de 12.500 de metri pătraţi. Valoarea totală a 

proiectului este de 2.243.727,83 lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.068.415,03 lei. 

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc la data de 15.07.2020. În anul 2021, urmare 

neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către agentul economic prestator, contractul privind 

realizarea lucrărilor a fost reziliat. Lucrările rămase neexecutate sunt scoase la licitaţie în anul 2022.   

Alocarea bugetară pe proiect în anul 2021 a fost în sumă de 675.607,36 lei; 

18) „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”, SMIS 134998, proiect 

finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Cod apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului 

de depozite neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor din România, 

Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 

resurselor, Obiectivul specific 3.1 - Reducerea numărului de depozite neconforme şi creşterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor din România. Valoarea totală a proiectului este de 

481.894.052,10 lei, din care 415.0225.850,50 reprezintă valoarea grantului nerambursabil. 

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 18.06.2020. Proiectul are ca obiectiv managementul 

deşeurilor într-un sistem armonizat, la nivelul tuturor comunităţilor locale din cele 65 de unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi. Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor din 

Judeţul Galaţi este un proiect major pe zona de colectare, tratare şi reciclare, ce prevede: realizarea 

unui depozit conform pentru deşeuri şi a unei staţii de sortare la Valea Mărului; staţii de transfer la 

Galaţi, Târgu Bujor şi Tecuci, precum şi staţii de compostare la Târgu Bujor şi Tecuci; staţie de 

tratare mecano-biologică cu digestor (instalaţie de extragere a unor componente din deşeuri) la 



 18 

Galaţi. Alocarea bugetară pe proiect în anul 2021 a fost în sumă de 27.222.402,36 lei. Indicii de 

performanţă pe anul 2021 au fost realizaţi în proporţie de 100%.  

19) „ESCAPELAND – Dezvoltarea şi promovarea turismului activ în Bazinul Mării Negre”, 

proiect în curs de implementare de Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi, alături de partenerii săi Consiliul Local Vilkovo, Ucraina, Consiliul Raional 

Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Georgia şi Consiliul Judeţean Constanţa. 

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, 

Prioritatea 1.1. Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură. 

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 26.05.2020. Valoarea proiectului este de 435.000 de 

euro, din care 364.000 euro reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul urmăreşte dezvoltarea 

infrastructurii turistice şi promovarea în comun a unor obiective din cele cinci regiuni partenere, dar 

şi dezvoltarea colaborării la nivelul autorităţilor publice şi a mediului privat. Pentru judeţul Galaţi, 

proiectul prevede amenajarea zonei de agrement Parc Aventura, pe o suprafaţă de 8,4 hectare în 

pădurea Gârbovele şi realizarea unui Plan de dezvoltare a turismului în zonă. Activităţile 

previzionate pentru Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de lider de 

parteneriat, pentru anul 2021 şi gradul de realizare a acestora la data de 31 decembrie 2021, raportat 

la întreaga perioadă de implementare a proiectului constau în: managementul proiectului – 

constituirea echipei de proiect şi organizarea de întâlniri periodice (grad de realizare 50%); achiziţia 

echipamentelor, consumabilelor şi serviciilor pentru echipa de proiect (grad de realizare 100%); 

monitorizare şi evaluare (grad de realizare 75%); raportare (grad de realizare 50%); organizarea 

sesiunii de training Managementul Parcurilor şi Zonelor de Agrement (grad de realizare 100%); 

evenimente de promovare turistică şi culturală; elaborarea Planului de dezvoltare pentru turismul 

activ – Plan local de dezvoltare (grad de realizare 50%); Construcţia zonei de agrement Parc 

Aventura în Pădurea Gârbovele -  Realizarea procedurilor de achiziţie pentru proiectare, asistenţă 

tehnică, execuţie lucrări şi instalare echipamente Parc Aventura, Pădurea Gârboavele (grad de 

realizare 90%), Elaborare, verificare şi aprobare proiect tehnic (grad de realizare 100%), Asistenţă 

tehnică şi dirigenţie de şantier (grad de realizare 50%),  Execuţia lucrărilor (grad de realizare 50%), 

Furnizare şi instalare echipamente (grad de realizare 0%); Comunicare – publicaţii (grad de realizare 

66,46%), realizarea de materiale promoţională (grad de realizare 94,91%). Cheltuielile realizate în 

anul 2021 sunt în sumă de 70.650,27 lei; 

„Vor fi amenajate 15 trasee de aventură, cu sute de elemente interconectate prin arbori, la 

diferite înălţimi, fiecare traseu având un anumit grad de dificultate. Astfel, după ce lucrările vor fi 

finalizate şi vor fi obţinute autorizaţiile, gălăţenii, atât cei mic, cât şi adulţii, vor putea încerca 

trasee precum <scara amiralului>, <fusurile suspendate> sau <podul Tibetan>. De asemenea, în 

noul parc de agrement vor fi amenajate două tiroliene, una de 150 de metri şi cealaltă de 180 de 

metri.” 

                                                             (Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 
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20) „Centrul Europe Direct Galaţi 2021”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin Direcţia 

Generală Comunicare. Valoarea grantului pentru anul 2021 a fost în sumă de 30.400 de euro. Centrul 

Europe Direct Galaţi este punctul de informare al Uniunii Europene în judeţul Galaţi, cu privire la 

activităţile, politicile şi priorităţile autorităţilor europene. Au fost puse la dispoziţia publicului 

următoarele servicii: acces la informaţiile europene oficiale; oferirea de pliante, broşuri şi alte 

materiale informative pe teme europene; organizarea de evenimente de comunicare pe diverse teme 

europene; acces la resurse multimedia – pagini de internet, baze de date şi arhive electronice; 

asistenţă în obţinerea de informaţii cu privire la politicile Uniunii Europene; 

21) „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor”, prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice. Proiectul prevede 

lucrări de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice a principalului corp de clădire, respectiv 

termoizolare, înlocuirea tâmplăriei exterioare, modernizarea instalaţiilor (termice, sanitare, electrice, 

climatizare, fluide medicale etc.), montare unei pompe de căldură de tip aer-apă şi integrarea 

acesteia în sistemul de încălzire existent, montarea a cinci panouri solare pentru prepararea apei 

calde. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 05.04.2021. Valoarea totală a proiectului este 

de 5.382.759,94 lei, din care 4.028.582 lei reprezintă valoarea grantului nerambursabil; 

22) „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre”, finanţat prin Programul 

Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, Sporirea şi capitalizarea 

atuurilor de mediu din cadrul Priorităţii Uniunii Europene 4, Creşterea gradului de ocupare a forţei 

de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III. 3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare 

Locală, lansat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” Galaţi. Obiectivele proiectului 

sunt realizarea de lucrări pentru amenajarea spaţiului expoziţional permanent, precum şi furnizarea şi 

dotarea cu echipamente necesare expoziţiei permanente Zona pescărească Prut-Dunăre din cadrul 

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. Contractul de finanţare a fost 

semnat la data de 07.05.2021. Valoarea totală a proiectului este de 2.734.188,63 lei, din care 

1.378.626 lei reprezintă valoarea grantului nerambursabil;  

„Le vom oferi gălăţenilor o nouă zonă de relaxare la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

„Răsvan Angheluţă”. Pe o suprafaţă de peste 500 de metri pătraţi, vom amenaja o expoziţie virtuală 

şi interactivă, cu echipamente de videoproiecţie, senzori de mişcare şi ochelari de realitate virtuală. 

Astfel, cu ajutorul tehnologiei, vizitatorii vor afla informaţii despre ecosistemele din zonă şi 

aşezările pescăreşti din acest areal. În plus, vom amenaja şi o instalaţie tridimensională, astfel încât 

cei mici să facă o călătorie aeriană virtuală pentru a descoperi într-un mod inedit şi interactiv zona 

Prutului şi a Dunării Inferioare.” 

(Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi)  
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23)  „SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE – spitale mai mari, îngrijire mai bună şi cei mai buni 

doctori pentru populaţia din zona de graniţă România - Republica Moldova”, implementat prin 

Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 8 - 

Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea 

serviciilor de sănătate şi accesul la sănătate. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 

01.07.2021 şi este implementat de Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul 

Judeţean Galaţi, în calitate de lider, şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova. Perioada de 

implementare este de 24 de luni, respectiv 02.07.2021-01.07.2023. Obiectivul general al proiectului 

contă în creşterea accesului la servicii medicale de calitate pentru populaţia din zona de graniţă prin 

investiţii în infrastructura de sănătate din judeţul Galaţi şi din raionul Hînceşti. Proiectul urmăreşte 

îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate din zonă prin construirea unui pavilion de pediatrie în 

cadrul Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi şi reabilitarea Centrului de Sănătate 

Hînceşti, Republica Moldova. Bugetul total al proiectului este de 1.550.126,50 Euro, iar valoarea 

grantului este de 1.278.834,74 Euro. Judeţul Galaţi va beneficia de o finanţare nerambursabilă de 

833.341,03 Euro. Activităţile şi sub-activităţile previzionate pentru anul 2021 şi gradul de realizare a 

acestora la data de 31.12.2021, raportat la întreaga perioadă de implementare a proiectului sunt 

următoarele: Management - Constituirea echipei de implementare a proiectului şi întâlnirilor 

periodice (grad de realizare 38%), Monitorizarea desfăşurării activităţii în conformitate cu programul 

şi bugetul proiectului (grad de realizare 25%); Achiziţii pentru echipamente şi consumabile pentru 

echipa de proiect (grad de realizare 25%); Plan de Informare şi Comunicare - Achiziţionarea de 

servicii de informare şi publicitate (grad de realizare 100%), Lansarea oficială a proiectului (grad de 

realizare 100%), Elaborarea şi distribuirea materialelor de informare şi publicitate (grad de realizare 

28%); Cooperare instituţională pentru sănătate - instruire, schimb de informaţii şi experienţă - 

Achiziţionarea de servicii de organizare evenimente publicitate (grad de realizare 17%); Lucrări - 

Achiziţionarea de bunuri şi servicii asociate lucrărilor de infrastructură din Galaţi (grad de realizare 

33%). Cheltuielile realizate în anul 2021 sunt în sumă de 52.789,36 lei; 

„Când vorbim despre sănătate, în special despre sănătatea copiilor noşti, vom face mereu 

totul ca medicii să facă performanţă şi să salveze vieţi. Niciun efort nu este prea mare pentru 

îmbunătăţirea sănătăţii copiilor, pentru că investiţia în sănătatea copiilor înseamnă investiţie în 

viitorul nostru. Saloanele noii secţii de pediatrie vor fi împărţite pe categorii de vârstă, iar părinţii 

vor avea spaţii special amenajate. Noul pavilion va avea 25 de paturi, cabinet de consultaţii, săli de 

tratamente, de investigaţii şi de supraveghere, spaţii pentru hrănirea sugarilor, săli de joacă şi o 

cameră de zi pentru realizarea activităţilor şcolare. Secţia va fi dotată cu mobilier şi echipamente 

medicale moderne, şi va avea un sistem de ventilaţie modern.”  

(Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

24)  „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada 

de implementare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv 
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variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, infrastructură şi servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere 

şcolare)”. Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de 

beneficiar, a semnat contractul de finanţare pentru proiect în data de 04.08.2021. Proiectul este 

finanţat în cadrul Axei Prioritare 1 Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa 

proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 

1.1 Întărirea capacitaţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FSSI de a pregăti şi de a implementa 

proiecte mature, Acţiunea 1.1.1. Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI şi specifică pentru 

beneficiarii POAT, POIM şi POC inclusiv prin instruire pentru aceştia şi potenţialii beneficiari FESI.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie pregătirea de proiecte mature pe perioada de 

programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Valoarea totală a contractului de 

finanţare este de 25.821.585,20 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 18.778.112,85 

lei. În calitate de partener la proiect, Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi va primi 

finanţare nerambursabilă pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice în vederea pregătirii 

proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul 

funcţional de interes judeţean DN 24 –  DJ 251B – DJ 251A - DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN 

25”, proiect ce vizează modernizarea a 61 de kilometri de drum judeţean. Valoarea totală eligibilă a 

proiectului este de 2.250.000 lei, din care 2.205.000 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă 

din FEDR. Proiectul de infrastructură pentru axa rutieră care traversează judeţul de la nord la sud se 

afla pe o listă predefinită de proiecte selectate şi va fi depus în vederea finanţării în cadrul 

Programului Operaţional Regional, perioada de programare 2021-2027; 

25) „Acces la educaţie în mediul online în contextul crizei sanitare COVID-19 în unităţile de 

învăţământ special din judeţul Galaţi”. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate 

de beneficiar, implementează proiectul finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa 

prioritară 4, dedicată sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de 

COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale şi 

reziliente a economiei, cu finanţare din REACT – EU, Acţiunea 4.2.1 – Sprijin pentru procesul 

educaţional on-line. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 13.10.2021. Scopul proiectului 

este dotarea unităţilor de învăţământ special aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi cu 

echipamente IT mobile de tip tabletă şi dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii 

didactice în mediul on-line, în contextul crizei pandemice creată prin răspândirea virusului SARS-

CoV-2. Valoarea totală eligibilă a proiectului este în cuantum de 829.997,07 lei, din care valoarea 

eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare 

Regională este de 705.497,53 lei şi din bugetul de stat de 107.899,60 lei; 

26) „Spaţiul comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescăreşti Prut – 

Dunăre”. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează 

proiectul finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, 
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Prioritatea Uniunii Europene 4 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea 

coeziunii teritoriale, Măsura III.3 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Obiectivul 

specific 3 – Conservarea patrimoniului material şi imaterial de valori care definesc zona de pescuit şi 

acvacultură, Măsura 3 – Promovarea şi valorificarea socio-culturală a zonei pescăreşti precum şi 

consolidarea rolului comunităţilor pescăreşti în dezvoltarea locală. Contractul de finanţare a fost 

semnat la data de 08.11.2021 iar perioada de implementare este de 12 luni. Obiectivul general al 

proiectului este promovarea şi valorificarea socio-culturală a zonei pescăreşti Prut – Dunăre din 

judeţul Galaţi, precum şi consolidarea rolului comunităţilor pescăreşti. Scopul proiectului este 

crearea unui spaţiu comun de dialog cu comunitatea locală pescărească din zona pescărească Prut – 

Dunăre din Galaţi. Prin proiect se va crea un spaţiu care să ofere posibilitatea tehnică ca 

reprezentanţii comunităţilor cu tradiţie pescărească, autorităţile publice locale, organizaţiile 

neguvernamentale şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu să se poată întâlni online pentru 

evenimente, ateliere de lucru, informări. Sala de evenimente din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi 

va fi dotată cu sisteme performante de comunicare, adaptate pentru utilizarea tuturor platformelor 

online de videoconferinţă. Bugetul total la proiectului este de 136.302,49 lei, din care asistenţa 

financiară nerambursabilă este în valoare de 98.805,80 lei; 

27) <Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic 

de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi Spitalului Municipal „Anton Cincu” 

Tecuci>, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea 

sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiţii 9a – 

Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de 

la servicii instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 9.1 – Creşterea 

capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Obiectivul general al proiectului este 

asigurarea capacităţii adecvate de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-

2 în cele două unităţi sanitare, asigurându-se investiţiile necesare pentru realizarea unui răspuns în 

timp util şi eficient. Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt achiziţia şi decontarea de echipamente 

de protecţie necesare personalului celor două unităţi sanitare şi a 495 de echipamente/aparatură 

medicală necesară diagnosticării şi tratamentului pacienţilor cu COVID-19. Valoarea totală a 

contractului de finanţare este de 29.641.195,24 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 

29.641.195,24 lei. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 06.01.2022. Perioada de 

implementare a proiectului este 17.02.2020-31.12.2023. 

 

Domeniul implementarea şi/sau monitorizarea implementării proiectelor finanţate din fonduri 

naţionale 
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În anul 2021, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi s-au derulat activităţi de implementare şi 

monitorizare a proiectului: 

28) «Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi punerea în valoare a Casei 

Memoriale ”Costache Negri”». Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de 

beneficiar, a implementat proiectul finanţat de Institutul Naţional al Patrimoniului, Sesiunea I/2021 a 

apelurilor de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice, Subprogramul 2 – Proiectare  - 

elaborarea documentaţiilor tehnice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice. Bugetul total al 

proiectului a fost de 152.900 lei, din care 137.300 lei finanţare nerambursabilă. Consiliul Judeţean 

Galaţi a avut calitatea de solicitant/aplicant, alături de partenerii Unitatea administrativ-teritorială 

comuna Costache Negri şi Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. Contractul de finanţare a fost 

semnat la data de 10.05.2021, iar activităţile specifice proiectului au fost finalizate la data de 

31.10.2021. Proiectul a avut drept scop elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru toate 

fazele de proiectare, ca primă etapă a investiţiei de consolidare, restaurare, reabilitare şi punere în 

valoare a monumentului istoric Casa Memorială „Costache Negri” cod LMI GL-IV-m-B-03147, cât 

şi realizarea unui plan de revitalizare şi promovare a obiectivului istoric. Prin proiect s-au realizat: 

expertiza tehnică a clădirii monument istoric; studii de teren (analiză diagnostic, studiu geotehnic, 

ridicare topografică, studiu istoric, studiu stratigrafic de parament); DALI – documentaţie de avizare 

a lucrărilor de intervenţie; documentaţii necesare obţinerii avizelor şi acordurilor, autorizaţiilor; 

DTAC – documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire; PT – proiect tehnic şi DE 

– detalii de execuţie; Planul de revitalizare şi promovare a monumentului istoric Casa Memorială 

„Costache Negri”; cinci evenimente de informare reunite sub denumirea „Ziua Porţilor Deschise”. 

Proiectul a fost implementat cu succes, Institutul Naţional al Patrimoniului decontând întreaga sumă 

solicitată. Cheltuielile realizate şi decontate prin proiect au fost în sumă de 146.084,35 lei. 

 

În anul 2021, Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi şi Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi, au participat, în calitate de parteneri, la derularea şi 

implementarea unor proiecte, conduse şi reprezentate de liderul de parteneriat Ministerul Sănătăţii, 

în calitate de Beneficiar al finanţării, astfel: 

29) „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia 

judeţelor Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi”, cod SMIS 125336, finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, 

Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 

sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale 

şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, 

Obiectiv specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel 

secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate. 
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Proiectul a vizat dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare 

infrastructurilor sanitare, îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect s-a 

urmărit modernizarea şi tehnologizarea la nivel european a infrastructurilor sanitare deficitare, prin 

achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a serviciilor oferite, cât şi o 

creştere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale. Asistenţa financiară 

nerambursabilă care revine din proiect Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi a fost de 

4.786.308,29 lei. Alocarea bugetară pe proiect în anul 2021 a fost zero. Indicii de performanţă pe 

anul 2021 au fost realizaţi în proporţie de 100%; 

30)  „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi 

Galaţi la servicii medicale de urgenţă”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.2 – 

Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, apeluri dedicate Proiectelor 

Nefinalizate. Prin proiect s-a urmărit modernizarea şi tehnologizarea la nivel european al 

infrastructurilor sanitare deficitare prin achiziţia de echipamente noi, eficiente, ce aduc o creştere 

calitativă a serviciilor oferite şi o creştere cantitativă a numărului beneficiarilor. Prin investiţii în 

dotări şi lucrări la infrastructura Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă „Sfântul Apostol Andrei” 

Galaţi, a crescut calitatea serviciilor medicale oferite la nivel local şi regional. Alocarea bugetară pe 

proiect în anul 2021 a fost zero. Indicii de performanţă pe anul 2021 au fost realizaţi în proporţie de 

100%. 

 

Domeniul accesarea fondurilor europene 

În anul 2021 s-au clarificat unele cereri de finanţare depuse anterior la finanţator, s-au 

elaborat cereri de finanţare şi s-au pregătit documentaţiile în vederea obţinerii finanţării din fondurile 

structurale şi de investiţii europene sau din alte surse de finanţare, pentru următoarele proiecte: 

 <Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea Secţiei 

modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa  Parascheva” Galaţi>, prin 

Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătăţii 

populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiţii 9a – Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la 

servicii instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 9.1 – Creşterea 

capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Obiectivul general al proiectului vizează 

asigurarea capacităţii adecvate de îngrijire şi tratament a cazurilor grave şi foarte grave de infecţie 

Covid-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi, 

asigurându-se investiţiile în crearea unei secţii ATI pentru realizarea unui răspuns în timp util şi 

eficient al unităţii sanitare. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 10.691.683,58 lei. 
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Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi va asigura din bugetul local resursele financiare 

necesare pentru implementarea proiectului; 

 „THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the 

cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova (TRECUTUL ARE UN 

NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră în vederea valorificării patrimoniului cultural în 

Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova)”, pentru finanţare prin 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. Acordul de parteneriat între Unitatea administrativ-teritorială 

Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Raional Hînceşti - Republica Moldova, 

Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti - 

Republica Moldova, a fost actualizat în anul 2021. La Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 

se va extinde cu un nou corp de clădire, multifuncţional, în care va fi amenajată şi o sală de 

spectacole cu 154 de locuri. Proiectul este în faza de precontractare; 

 „Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi” în cadrul 

Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătăţii 

populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiţii 9a – Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la 

serviciile instituţionale la servicii prestate de comunităţi, Obiectivul specific 9.1 – Creşterea 

capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVOD-19. Valoarea totală a proiectului este în 

cuantum de 7.306.615,39 lei. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi va asigura din 

bugetul local resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului, depus la data de 

12.07.2021; 

 „Camping cu specific pescăresc Zătun” în vederea accesării Programului Operaţional pentru 

Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020), Prioritatea 4 - Creşterea gradului 

de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 Implementarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală, Obiectivul specific 3 – Conservarea patrimoniului material şi 

imaterial de valori care definesc zona de pescuit şi acvacultură, Măsura 3 – promovarea şi 

valorificarea socio-culturală a zonei pescăreşti precum şi consolidarea rolului comunităţilor 

pescăreşti în dezvoltarea locală. Proiectul a fost depus la data de 11.10.2021; 

 „Centrul Europe Direct Galaţi 2022”, finanţat de Comisia Europeană prin Direcţia Generală 

Comunicare, proiect depus în data de 17.11.2021, în baza acordului-cadru de parteneriat al 

Centrului Europe Direct cu reprezentanţii Comisiei Europene, pentru perioada 2021-2025, semnat 

de preşedintele Consiliul Judeţean Galaţi; 
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 conceperea fişelor de proiect ce au fost depuse, în luna mai 2021, la Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud-Est Brăila în vederea selectării şi includerii în cadrul schemei de finanţare 

Asistenţă europeană pentru energie locală (ELENA), din fonduri europene, categoria Alte 

finanţări. Fişele de proiect vizează următoarele proiecte: <Creşterea eficienţei energetice pentru 

Şcoala specială „Emil Gîrleanu” Galaţi>; <Creşterea eficienţei energetice pentru Şcoala 

specială „Paul Popescu Neveanu” Tecuci>;<Creşterea eficienţei energetice pentru Şcoala 

specială „Constantin Pufan” Galaţi>; <Creşterea eficienţei energetice pentru Liceul Tehnologic 

„Simion Mehedinţi” Galaţi; <Creşterea eficienţei energetice pentru Biblioteca Judeţeană „V.A 

Urechia” Galaţi>;<Creşterea eficienţei energetice pentru Şcoala profesională specială „Emil 

Gîrleanu” Galaţi>;<Creşterea eficienţei energetice pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 

Galaţi>;  

 <Proiectare pentru consolidarea, amenajarea şi punerea în valoare a monumentului istoric 

„Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”> pentru finanţare din fonduri naţionale de către Institutul 

Naţional al Patrimoniului (INP), prin apelul de proiecte Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), 

subprogramul: Proiectare – elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii 

asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar 

multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale. Proiectul 

a fost depus la data de 03.02.2022.   

 

Administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene 

 În anul 2021 s-au efectuat lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene în baza 

Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice, 

aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi lucrări de prevenire şi combatere a înzăpezirii drumurilor publice, în baza 

Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 

525/2013, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 289/2170/2013. 

 Pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort, pentru conservarea 

patrimoniului rutier s-au desfăşurat activităţi de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la 

drumurile judeţene. 

Activităţi realizate în anul 2021 

Denumirea activităţii Realizat 2021 

Lucrări şi servicii de întreţinere  

Servicii de deszăpezire: 

- s-au încheiat contracte de prestări servicii pentru perioadele 

01.01.2021-31.03.2021 şi 01.11.2021-31.12.2021;  

- s-au montat parazăpezi pe drumurile judeţene; 

 

4.575.213,82 lei 

 

47.200 m.l. 

Lucrări de marcare rutieră orizontală a drumurilor judeţene:  
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    - marcaj rutier axial şi marginal;  

    - marcaj treceri de pietoni; 

    - montare indicatoare rutiere; 

    - lucrări de reparaţii, revopsire şi inscripţionare de borne 

kilometrice; 

162,40 km 

71 bucăţi 

1.522 bucăţi 

168 bucăţi 

Lucrări de estică rutieră şi întreţinerea dispozitivelor de scurgere a 

apelor: 

- lucrări de tăiere şi cosire vegetaţie pe acostamente, inclusiv 

a celei lemnoase de pe acostamente; 

- lucrări decolmatare şanţuri; 

- lucrări decolmatare podeţe; 

 

 

682,20 km 

484,31 ha 

1,085 km 

22 bucăţi 

Lucrări de reparaţii pe suprafeţe degradate de drumuri  2.662,58 m2 

Lucrări la cedări în fundaţie drumuri judeţene 194,65 m2 

Tăierea copacilor uscaţi pe drumurile judeţene şi valorificarea 

materialului lemnos; 

Scoaterea rădăcinilor de pe aliniamentul drumurilor judeţene, 

fasonarea şi eliberarea amplasamentului de resturi vegetale şi 

transportul acestora în afara zonei; 

242 arbori 

180,68 m3 masă lemnoasă 

 

242 bucăţi rădăcini 

 

Lucrări întreţinere drumuri judeţene: 

- pavaje din bolovani de râu sau piatră cubică; 

- şanţuri şi rigole pavate: 

- drumuri pietruite; 

 

1.500 m 

2.000 m 

20,0 km 

Achiziţionare indicatoare rutiere pentru drumurile judeţene 2.132 indicatoare 

2.176 stâlpi 

Eliberarea de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasament la 

drum judeţean pentru lucrările care se execută în zona acestuia 

29 de autorizaţii 

 (valoare 72 euro/bucată) 

60 de acorduri prealabile 

(valoare 117 euro/bucată) 

Lucrări de investiţii  

Lucrări de refacere poduri şi drumuri judeţene afectate de 

calamităţile naturale 2018, judeţul Galaţi (finalizate în anul 2021) 

1 pod 

1,3 km 

Reabilitare şi consolidare poduri şi podeţe, judeţul Galaţi 

(lucrările se vor finaliza în anul 2022) 

3 bucăţi 

 

Podeţe pentru acces la proprietăţi: 

- cu dimensiunea de 1 metru; 

- cu dimensiunea de 4 metri; 

 

353 bucăţi 

574 bucăţi 
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- cu dimensiunea de 5 metri; 

 

 

1.279 bucăţi 

(lucrările se vor finaliza în 

anul 2022) 

Lucrări în albie la pod de la km 46+500 DJ 251, comuna Pechea,  

judeţul Galaţi (finalizate şi recepţionate în 2021) 

0,15 km 

Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, judeţul Galaţi (etapa 

III), în derulare în anul 2022 

8,6 km 

 

  

 S-a asigurat viabilitatea drumurilor judeţene pe tot parcursul anului 2021. Legătura între 

reşedinţa de judeţ şi municipiile, oraşele, comunele, obiectivele importante din judeţ, nu a cunoscut 

sincope. În calitate de administrator al drumurilor judeţene, Consiliul Judeţean Galaţi a asigurat 

menţinerea drumurilor la un nivel acceptabil ca reparaţii şi întreţinere. Totodată, s-a asigurat 

sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, cât şi modul de pregătire şi acţionare pe 

timp de iarnă, prin contract multianual. 

 

 Domeniul privind transportul public 

 Autoritatea Judeţeană de Transport Public este o structură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

621/2008 şi autorizată de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilităţi Publice cu autorizaţia nr. 0192 din 05.12.2008. Potrivit prevederilor legale din domeniu, 

structura are atribuţii cu privire la asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlarea 

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate. 

 Principalele activităţi desfăşurate în anul 2021, au fost: 

- deplasări regulate în judeţ pentru verificarea respectării de către operatorii de transport rutier din 

judeţul Galaţi a Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4/2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

- urmărirea aplicării şi respectării măsurilor stabilite de Guvernul României pentru prevenirea şi 

combaterea pandemiei de Covid-19, impuse operatorilor de transport pe durata stării de alertă; 

- monitorizarea calităţii serviciului de transport public judeţean de persoane şi a nivelului de 

satisfacţie a beneficiarilor; 

- realizarea documentaţiilor pentru proiectul de act administrativ care a vizat modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4/2018 privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului 

Judeţean Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane 

prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019, finalizat prin adoptarea Hotărârii 

nr. 36/2021 a Consiliului Judeţean Galaţi; 

- realizarea documentaţiilor pentru proiectul de act administrativ privind aprobarea Contractului-

cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
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regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, 

finalizat prin adoptarea Hotărârii nr. 174/2021 a Consiliului Judeţean Galaţi;  

- colaborarea cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ şi cu operatorii transport în vederea 

urmăririi variaţiei fluxurilor de călători pe fondul pandemiei de Covid-19 şi aplicarea unor 

măsuri de creştere a eficienţei serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate. 

 

Domeniul patrimoniu public şi privat 

Domeniul public al judeţului Galaţi este proprietatea Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul 

Galaţi, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 605 bis din 16.08.2002), modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2017 (publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 957/2017) şi  Hotărârea Guvernului nr. 524/2020 (publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 607/2020). 

Domeniul public al judeţului Galaţi, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi a 

instituţiilor subordonate, cuprinde 312 poziţii reprezentând imobile, drumuri, poduri, păduri etc., 

inclusiv terenurile aferente. 

Consiliul Judeţean Galaţi administrează direct 94 de locaţii şi indirect, prin instituţiile 

subordonate şi serviciile publice judeţene, diferenţa de locaţii, în baza hotărârilor consiliului judeţean 

şi a contractelor de administrare.  

În baza inventarului scriptic, domeniul public al judeţului Galaţi este format din: 

▪ 44 de drumuri judeţene; lungimea totală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Galaţi este 

de 801,705  kilometri; 

▪ 127 de poduri (lungimea lor însumează 3,2 kilometri); 

▪ 399 de hectare de păduri; 

▪ 95 de imobile; 

▪ 22 de apartamente; 

▪ 6 spitale şi unităţi medico-sociale; 

▪ 108 hectare de teren (intravilan şi extravilan). 

Operaţiunea de inventariere a domeniului public a fost încheiată faptic în anul 2021, conform 

rapoartelor prezentate de către cele şase comisii de inventariere numite prin dispoziţie a preşedintelui 

consiliului judeţean. A fost încheiată şi operaţiunea de inventariere a patrimoniului privat al judeţului 

Galaţi, reprezentat de mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în folosinţa direcţiilor şi 

compartimentelor distincte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 Gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională  

Domeniul a avut ca principale obiective: gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare 

internă şi internaţională ale judeţului Galaţi cu structuri similare din ţară şi străinătate sau în calitate 
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de membru al unor organizaţii naţionale şi internaţionale din care face parte; implementarea 

proiectelor specifice domeniului de activitate, identificarea şi accesarea de programe de finanţare 

extrabugetară; promovarea imaginii judeţului Galaţi şi a Consiliului Judeţean Galaţi la nivel local, 

naţional şi internaţional. 

Pe parcursul anului 2021, activităţile specifice au fost afectate de restricţiile impuse de 

pandemie, în sensul în care o parte importantă dintre evenimentele organizate în mod obişnuit cu 

public, inclusiv vizite, seminarii, schimburi de experienţă, au fost anulate sau reprogramate 

(organizarea de vizite la muzeele gălăţene pentru elevii claselor a VI-a şi a VII-a din comunele din 

judeţ prin proiectul „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din Galaţi” se va desfăşura în anul 

2022 sub denumirea „Muzeele prin ochii copiilor” incluzând în grupul ţintă şi copii din mediul 

urban; deplasări în cadrul proiectului ESCAPELAND – Dezvoltarea şi promovarea turismului activ 

în Bazinul Mării Negre; vizite de lucru şi sesiuni de formare practică în cadrul Cooperării 

descentralizate Galaţi Nouvelle-Aquitaine). Soluţia organizării de evenimente online a fost aplicată 

cu succes pentru o serie de activităţi de cooperare.   

Principalele activităţi realizate în domeniul cooperare internă sunt: 

 Organizarea de evenimente, organizarea participării şi/sau participarea la diferite manifestări 

locale sau naţionale: 

o participarea la conferinţa online organizată în cadrul proiectului „Reţea pescărească 

de călătorii”, organizată, în data de 17 februarie 2021, de Asociaţia pentru 

Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi; 

o participarea la conferinţa de lansare a proiectului „Dezvoltarea şi promovarea 

turismului verde în sectorul dunărean al Bazinului Mării Negre” organizat online, în 

data de 8 aprilie 2021, de Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Departamentul 

pentru Formare Continuă şi Transfer Tehnologic; 

o participarea la videoconferinţele organizate de Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România în cadrul Programului Promotorii Voluntariatului în România, 

în data de 28 aprilie, 12 şi 27 mai şi 11 iunie 2021; 

o participarea la seminarul „Rolul autorităţilor publice locale în valorificarea 

potenţialului turistic” organizat în data de 23 iulie 2021 de Universitatea „Dunărea de 

Jos” Galaţi - Departamentul pentru Formare Continuă şi Transfer Tehnologic; 

o participarea la simpozionul online „Cerinţe, exigenţe în politica de conservare şi 

restaurare a monumentelor istorice” organizată online, în data de 21 octombrie 2021, 

de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 10 şi Comisia Naţională a 

Monumentelor Istorice, sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii; 

o participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi la Ceremonia Comemorativă 

dedicată Zilei Armistiţiului, organizată în data de 4 noiembrie 2021 de către 

Ambasada Republicii Franceze în România şi Fundaţia IKON Galaţi. 
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Principalele activităţi realizate în domeniul cooperare internaţională sunt: 

 Organizarea întrunirilor cu reprezentanţi ai Corpului diplomatic al României şi ai altor state în 

România, la Galaţi: 

o 31 martie 2021 - vizita la Galaţi a Ambasadorului Republicii Franceze în România, 

Excelenţa Sa, doamna Laurence Auer; 

 Organizarea de evenimente, organizarea participării şi/sau participarea la diferite manifestări 

internaţionale: 

o participarea la şedinţa Grupului de Lucru Franţa - România cu tema „Impactul social 

şi asupra sănătăţii a crizei coronavirus”, organizată online, în data de 10 martie 

2021, de Ambasada Republicii Franceze în România şi Asociaţia franceză a 

Consiliului Municipalităţilor şi Regiunilor Europene; 

o participarea la evenimentul online „Pescuitul şi acvacultura în regiunea Dunării şi a 

Mării Negre - Idei pentru a construi mai bine viitorul”, organizat, în data de 22 

aprilie 2021, de Comisia pentru Balcani şi Marea Neagră, din cadrul Conferinţei 

Regiunilor Periferice Maritime şi Centrul Internaţional de Studii privind Marea 

Neagră; 

o participarea la dezbaterea online pentru Lansarea Atlasului Demografiei, organizată 

în data de 29 aprilie 2021 de Centrul Comun de Cercetare a Comisiei Europene, sub 

auspiciile Preşedinţiei portugheze a Consiliului Uniunii Europene; 

o participarea la Şedinţa Grupului de lucru Franţa – România, organizată online, în data 

de 27 mai 2021, de către Ambasada Republicii Franceze în România; 

o participarea la conferinţa de lansare a proiectului „Acţiuni comune pentru protecţia 

mediului în Bazinul Mării Negre – Be-ECO” organizată, în data de 31 mai 2021 de 

Asociaţia pentru Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”; 

o organizarea deplasării la Comrat, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica 

Moldova a domnului consilier judeţean Florinel-Petru Gasparotti, pentru participarea 

la ceremoniile locale de sărbătorire a oraşului Comrat, în zilele de 20-22 august 2021; 

o participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi la „Forumul online de 

cooperare economică şi comercială China-România”, organizat de Ambasada 

Republicii Populare Chineze în România, în data de 20 octombrie 2021; 

o deplasarea la Hînceşti, Republica Moldova a unei delegaţii din cadrul Consiliului 

Judeţean Galaţi pentru participarea la Conferinţa de lansare a proiectului 

„SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE - Spitale mai mari, îngrijire mai bună şi cei mai buni 

doctori pentru populaţia din zona de graniţă România - Republica Moldova”, în 

perioada 3 – 5 noiembrie 2021; 
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o participarea la şedinţa Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul 

Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, desfăşurată online în 

data de 10 decembrie 2021; 

o participarea la şedinţa Comitetului Comun de Programare pentru Programul 

INTERREG NEXT România - Republica Moldova 2021-2027, desfăşurată online în 

data de 10 decembrie 2021; 

o participarea la Atelierul de lucru cu tema „Comunicare eficientă” organizată online, 

în data de 17 noiembrie 2021, cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării 

Negre; 

 Gestionarea relaţiei de cooperare descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul 

Regional Nouvelle-Aquitaine, Franţa, în conformitate cu prevederile „Programului de Cooperare 

Descentralizată între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Regional Nouvelle-

Aquitaine 2019-2021”. 

S-au derulat următoarele activităţi: 

 Pe axa sănătate: 

o schimb de experienţă între reprezentanţi ai Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” 

Galaţi şi Spitalului „Charles Perens” din Bordeaux, care s-a desfăşurat la Bordeaux, 

Franţa în perioada 30.03.2021 – 15.04.2021; 

 Pe axa agricultură, viticultură şi acvacultură: 

o reuniuni online de lucru între reprezentanţii Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

din Galaţi cu omologi din cadrul Universităţii din Bordeaux; 

o pregătirea unui proiect de cercetare în domeniul acvaculturii; 

Pe axa educaţie şi tineret: 

o participarea a două eleve de liceu şi a unui profesor de limba franceză de la Colegiul 

Naţional „Costache Negri" din Galaţi la concursul de literatură „Prix Renaudot des 

Lycéens" organizat în Franţa, regiunea Nouvelle-Aquitaine, oraşul Poitiers în perioada 

15-19 noiembrie 2021; 

o pregătirea unei orchestre online formată din liceeni instrumentişti de la Liceul de Arte 

„Dimitrie Cuclin” Galaţi şi din Nouvelle-Aquitaine. 

 

Domeniul gestionarea şi diseminarea informaţiei europene 

 Centrul Europe Direct Galaţi a fost înfiinţat în anul 2008 cu finanţare de la Comisia 

Europeană - Direcţia Generală Comunicare, în cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte 

Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare din Reţeaua EUROPE DIRECT. Centrul 

reprezintă cadrul instituţional necesar comunicării şi dezbaterii la nivel local a informaţiilor 

referitoare la Uniunea Europeană, având capacitatea de a furniza informaţie actuală, completă, 

corectă şi pertinentă, adaptată nevoilor grupurilor ţintă. 



 33 

 Acţiuni desfăşurate în anul 2021: 

 organizarea de activităţi, produse şi manifestări publice pe teme dedicate promovării şi 

diseminării informaţiilor europene: 

o „9 mai Ziua Europei”, eveniment de promovare a activităţii Centrului Europe Direct 

Galaţi, care a vizat publicul larg şi mass-media locală; 

o <Fondurile europene de la A la „Z”ucces>, eveniment prin care s-a prezentat Cadrul 

financiar multianual 2021-2027 şi modul în care funcţionează, precum şi partea 

aplicativă a fondurilor Uniunii Europene şi procesul de accesare a acestor fonduri; 

o „Iniţiativa cetăţenească europeană”, instrument pus la dispoziţia cetăţenilor pentru a 

ajuta la formarea politicilor europene (trei evenimente); 

o „Impactul digitalizării asupra vieţii cotidiene a tinerilor”, activitate prin care s-a  

dezbătut impactul digitalizării asupra vieţii cotidiene, precum şi problemele/provocările 

acestei adaptări pentru tineri, în contextul actual (cinci evenimente); 

o „Provocările mediului de afaceri în era digitală”, eveniment organizat în scopul 

promovării utilizării de către comunitatea de afaceri a instrumentelor digitale, în special 

prin folosirea unor standarde interoperabile şi a unor instrumente de lucru online, în 

contextul pandemiei; 

o „Împreună pentru un mediu mai curat”, evenimentul ce a avut ca scop creşterea nivelului 

de implicare a comunităţii locale în activităţi de protejare a mediului înconjurător şi a 

zonelor verzi; 

o „Conferinţa privind viitorul Europei (CoFE)” în scopul promovării platformei şi 

prezentării instrumentelor puse la dispoziţia cetăţenilor pentru a contribui la elaborarea 

politicilor europene, cum ar fi Iniţiativa cetăţenească sau Consultarea publică; 

o „Noaptea cercetătorilor europeni”, eveniment la care Centrul Europe Direct Galaţi a 

participat cu un stand cu materiale şi o prezentare a publicaţiei centrului intitulată 

„Biodiversitatea”; 

o „Dezbatere privind discursul Starea Uniunii 2021”, acţiune prin care s-au discutat 

subiectele prezentate în discurs; 

o „Agricultura, provocare în era digitală”, eveniment care a avut ca scop familiarizarea 

fermierilor din judeţul Galaţi cu mijloacele digitale în vederea promovării şi desfacerii 

produselor agricole, în contextul creat de pandemia COVID-19; 

o „Viitorul mediului de afaceri în contextul crizei sanitare COVID-19”, eveniment ce a 

vizat informarea reprezentanţilor micilor afaceri cu privire la măsurile de sprijin oferite 

la nivel local şi european, dar şi a oportunităţilor oferite de digitalizare; 

o „Back to School”, eveniment dedicat elevilor de liceu; 

o „Back to University”, eveniment dedicat studenţilor; 
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o „Turneul de dezbateri”, organizat cu elevi de liceu ce au dezbătut teme în conformitate 

cu priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene.   

 raportarea lunară şi anuală a activităţilor pe intranetul reţelei Centrelor Europe Direct din Uniunea 

Europeană. 

 

Domeniul privind informatizarea şi gestiunea datelor 

Activitatea legată de informatizare şi gestiunea datelor a constat în: administrarea reţelelor de 

calculatoare din cele şase locaţii în care funcţionează Consiliului Judeţean Galaţi; întreţinerea şi 

optimizarea funcţionării sistemelor de calcul şi a echipamentelor periferice din dotarea instituţiei; 

administrarea conturilor de utilizator la nivelul reţelei de calculatoare şi administrarea conturilor de 

utilizatori interni pentru sistemele informatice integrate; administrarea şi asigurarea funcţionalităţii 

reţelei de telefonie VoIP a Consiliului Judeţean Galaţi; asigurarea suportului tehnic pentru sesiunile 

de videoconferinţă la şedinţele ordinare/extraordinare ale Consiliului Judeţean Galaţi; asigurarea 

suportului tehnic pentru sesiunile de videoconferinţă desfăşurate în sala de şedinţe de către 

instituţiile subordonate sau alte instituţii invitate; administrarea paginii web www.cjgalati.ro şi 

actualizarea informaţiilor şi documentelor expuse din oficiu de către Consiliul Judeţean Galaţi şi de 

instituţiile subordonate. 

 

Domeniul privind auditul public intern 

La nivelul Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi în anul 2021 au fost realizate un 

număr de 16 misiuni de asigurare, misiuni ce au fost incluse în Planul de audit anual. Gradul de 

realizare a planului de audit public intern aferent anului 2021 a fost de 100%. De asemenea, în anul 

2021 au fost realizate şi un număr de 10 misiuni de audit intern cu caracter excepţional (ad-hoc). 

Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe 

domenii, situaţia domeniilor abordate în cadrul celor 16 misiuni de asigurare este următoarea: 

- în 11 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil; 

- în 9 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achiziţiilor publice; 

- în 7 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane; 

- în 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii; 

- în 6 misiuni de evaluare s-a monitorizat sistemul de prevenire a corupţiei. 

În cadrul misiunilor realizate în anul 2021, activitatea auditorilor interni s-a concretizat într-

un număr de 210 recomandări, din care 59 de recomandări au fost implementate şi 151 de 

recomandări sunt în curs de implementare. 

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2021 au fost constatate 11 

iregularităţi, astfel: 

Domeniul Număr iregularităţi constatate 

Bugetar  - 

http://www.cjgalati.ro/
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Financiar-contabil - 

Achiziţiilor publice - 

Resurse umane - 

Tehnologia informaţiei   - 

Juridic - 

Fonduri comunitare - 

Funcţiile specifice entităţii 11 

TOTAL 11 

 

După completare şi supervizare, auditorii interni au transmis formularul de constatare şi 

raportare a iregularităţilor şefului compartimentului de audit public intern, care a informat în termen 

de trei zile Preşedintele unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi şi au fost transmise către 

organele abilitate pentru a continua verificările. 

 În anul 2021, Serviciul de Audit Public Intern Galaţi a efectuat misiuni de audit pentru 

Consiliul Judeţean Galaţi  şi instituţiile subordonate, în coordonare şi de sub autoritate, în baza 

planului de audit intern aprobat în varianta finală, înregistrat sub nr. 2.119 din 11.02.2022. 

Fundamentarea planului anual de audit public intern s-a realizat pe baza unei analize de risc 

întocmită pentru fiecare entitate selectată.  

  

  Domeniul sănătate şi învăţământ special 

 Spitalele din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi sunt: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi, Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi, 

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor. În cursul anului 2021, la 

aceste spitale s-a realizat: dotarea cu aparatură medicală; dotarea cu paturi şi mobilier medical; 

continuarea lucrărilor de modernizare a laboratoarelor; amenajarea de noi spaţii în unităţile medicale 

pentru îmbunătăţirea activităţii medicale cu scopul de a contracta servicii medicale cu Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi.  

 În toate unităţile sunt în implementare proiecte finanţate prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova, Compania 

Naţională de Investiţii, Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Galaţi. 

 Şcolile speciale din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi sunt: Liceul Tehnologic „Simion 

Mehedinţi” Galaţi, Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” Galaţi, Şcoala Gimnazială Specială 

„Constantin Pufan” Galaţi şi Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Tecuci. Acestea au 

beneficiat de alocare bugetară pentru funcţionare şi implementarea legii învăţământului, în limita 

prevederilor bugetare. 
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Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 245/2020 privind aprobarea acordării burselor 

de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de 

Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021) şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 106/2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 245/2020, din bugetul propriu al judeţului Galaţi s-a aprobat acordarea unui 

număr de 276 de burse de ajutor social, elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de 

învăţământ special finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi. Cuantumul unei burse de ajutor 

social a fost de 100 lei/elev/lună. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 242/2021 privind aprobarea acordării burselor 

de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de 

Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022 (octombrie 2021 – iunie 2022), din bugetul 

propriu al judeţului Galaţi s-a aprobat acordarea unui număr de 290 de burse de ajutor social, 

elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate din bugetul 

Consiliului Judeţean Galaţi. Cuantumul unei burse de ajutor social a fost de 200 lei/elev/lună. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/2021 privind premierea elevilor care au 

absolvit la unităţi de învăţământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul 

şcolar 2020-2021, completată cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 279/2021,  din 

bugetul propriu al judeţului Galaţi s-au premiat 117 elevi care au absolvit la unităţile de învăţământ 

din mediul rural şi care a obţinut media peste 9,00 la admiterea în liceu. Fiecare elev a primit suma 

de 1.000 de lei. 

Instituţiile de învăţământ special au implementat măsurile temporare şi, după caz, graduale, 

impuse de lege în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. 

  

Domeniul privind coordonarea instituţiilor şi serviciilor publice subordonate 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a coordonat şi controlat activitatea instituţiilor şi 

serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi. Acestea sunt: instituţii publice de 

cultură (Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Complexul 

Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi, 

Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi) şi instituţii/servicii publice (Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public 

şi Privat Galaţi, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi). 

Bugetul local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pe anul 2021, a fost de 714.308.000 lei la venituri şi 885.574.000 lei la 

cheltuieli. 
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Priorităţi pentru perioada următoare 

În anul 2022, priorităţile vor fi continuarea şi finalizarea investiţiilor aflate în plin proces de 

implementare, atât cele din bani europeni, cât şi cele finanţate din fonduri proprii ale Judeţului Galaţi 

sau din bugetul de stat.  

„Am reuşit în mai puţin de şase ani de mandat, să creştem bugetul de investiţii de aproape 

60 de ori, de la 12 milioane la aproximativ 670 de milioane de lei. Astfel, în anul 2016 investiţiile 

reprezentau circa 6% din buget, iar în anul 2022 am reuşit să ajungem la 72% din totalul bugetului. 

În anul 2022, cele mai mari sume, adică peste 300 de milioane de lei, vor fi investite în 

infrastructura rutieră. Bugete mari de investiţii avem şi pentru protecţia mediului şi sănătate, 

respectiv 180 de milioane de lei pentru sistemul de management al deşeurilor şi 162 de milioane de 

lei pentru spitalele din judeţ.”    

                                                            (Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

Proiectele cu finanţare externă, în valoare totală de 400.562 mii lei cuprinse în bugetul anului 

2022 şi aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 08.02.2022 sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 
Titlul proiectului 

Cheltuieli în 

anul 2022 

-mii lei- 

1.  Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi 150.380 

2.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 251 4.608 

3.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localităţile Corod - Drăguşeni (DJ 251A) 

4.609 

4.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Iveşti – Griviţa (DJ 254) 

18.923 

5.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul 

judeţean DJ 242A 

18.152 

6.  Extinderea şi modernizarea variantei ocolitoare a municipiului Galaţi (DJ 

251M) 

106.072 

7.  Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) 

din Galaţi 

2.709 

8.  Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi 2.796 

9.  Trecutul are un nou viitor – Cooperare transfrontalieră în vederea 

valorificării patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, 

Republica Moldova 

2.786 

10.  Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre 1.889 

11.  Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2 1.017 

12.  ESCAPELAND – Dezvoltarea şi promovarea turismului activ în Bazinul 1.666 
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Mării Negre 

13.  Acces la educaţie în mediul online în contextul crizei sanitare COVID 19 

în unităţile de învăţământ special din judeţul Galaţi 

219 

14.  Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

„Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

29.504 

15.  Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgul Bujor 3.956 

16.  Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 

populaţia judeţelor Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de 

urgenţă 

822 

17.  Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul 

Galaţi 

3.490 

18.  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Unitatea Primiri Urgenţe, 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

16.505 

19.  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi  

7.437 

20.  Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi 

2.788 

21.  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi 

13.515 

22.  Construire Pavilion  pediatrie la Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor prin 

proiectul „SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE – spitale mai mari, îngrijire 

mai bună şi cei mai buni doctori pentru populaţia din zona de graniţă 

România – Republica Moldova” 

4.593 

23.  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 

Galaţi 

2.126 

 

În anul 2022, la infrastructura rutieră continuă realizarea proiectelor din fonduri europene pe  

drumurile judeţene DJ 251A, DJ 254, DJ 242A şi DJ 251M. Se reabilitează şi se modernizează 60 de   

kilometri de drum judeţean, iar pentru aducerea acestora la standarde ridicate suma totală atrasă şi 

investită este de 221.562.562,36 lei, din care 218.785.209,79 lei reprezintă fonduri europene 

nerambursabile. 

Consiliul Judeţean Galaţi are în vedere reabilitarea şi modernizarea traseului de drumuri 

judeţene DN 24D - DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN 25. Proiectul de 

reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport regional pe segmente de mai multe drumuri 

care fac conexiunea între drumurile naţionale DN 24D şi DN 25, reprezentând axa rutieră care 

traversează judeţul de la nord la sud, vizează reabilitarea a 57,33 km de drumuri judeţene şi 
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executarea de lucrări de modernizare a 11 poduri. Pentru acest proiect, Consiliul Judeţean Galaţi a 

aprobat parteneriatul cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în vederea obţinerii fondurilor 

necesare realizării întregii documentaţii tehnico-economice. Proiectul este în faza de licitaţie 

proiectare şi execuţie, urmând ca finanţarea necesară execuţiei lucrărilor să fie asigurată prin 

Programul Operaţional Regional (POR) 2021-2027, proiectul aflându-se pe o listă de proiecte 

predefinite.  

Consiliul Judeţean Galaţi pregăteşte proiecte pentru finanţare prin Programul Naţional de 

Investiţii „Anghel Saligny”, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

prin care se urmăreşte reabilitarea şi modernizarea DJ 242D şi DJ 240, dar şi modernizarea unor 

tronsoane de drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242H, DJ 255A, DJ 240A, DJ 252G şi DJ 251A, 

totalizând 94,27 km. Proiectele sunt în faza de licitaţie pentru proiectare şi execuţie. Suma totală care 

va fi atrasă este de 284.624.548,45 lei. 

Pe lângă investiţiile din bani europeni, Consiliul Judeţean Galaţi va aloca sume din bugetul 

local pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene, întreţinerea îmbrăcăminţilor asfaltice, 

reparaţii la cedări fundaţie, întreţinere poduri, montare indicatoare rutiere etc. 

Anul 2022 va reprezenta anul provocărilor legate de punerea în aplicare a Programului 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a reformelor şi investiţiilor probabile de se realiza prin 

acest program. Consiliul Judeţean Galaţi va realiza o serie de demersuri şi documentaţii care vizează 

dezvoltarea infrastructurii judeţene, regionale şi naţionale. 

În infrastructura medicală, anul 2022 se înscrie pe aceeaşi linie a preocupărilor pentru 

modernizarea şi dotarea sistemului de sănătate gălăţean, amenajarea de noi spaţii în unităţile sanitare 

pentru îmbunătăţirea activităţii medicale, cu scopul de a contracta servicii medicale cu Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi. 

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi continuă 

implementarea proiectului de eficientizare energetică, precum şi a proiectului de extindere, 

modernizare şi dotare a Ambulatoriului Integrat de Specialitate. Proiectele sunt finanţate prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, la o valoare totală cumulată de 84.256.902,72 lei, din 

care 51.343.923,61 lei reprezintă fonduri externe nerambursabile. În cadrul unui proiect derulat de 

către Ministerul Sănătăţii prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi se va aduce un al doilea accelerator linear de 

particule, pentru dotarea Centrului de tratare a cancerului cu ajutorul radioterapiei. Valoarea 

investiţiei este de 2,1 milioane de dolari. Din bugetul local al judeţului Galaţi vor fi finanţate lucrări 

de investiţii care vizează construirea unui imobil nou cu destinaţia sediu Prosectură Medicină 

Legală, amplasat în incinta spitalului, dar şi extinderea parcării supraetajate şi construirea 

heliportului. În curtea unităţii sanitare continuă lucrările la cele două blocuri ANL, destinate 

personalului medical.  
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Un obiectiv de investiţii important, necesar a fi realizat este <Extindere, modernizare şi 

dotare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi>. Obiectivul vizează 

realizarea unei extinderi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi cu 

un corp nou, pe o suprafaţă de teren de 71.594 metri pătraţi, cu regim de înălţime D+P+5E+E, 

destinat următoarelor funcţiuni: bloc operator, secţie clinică anestezie şi terapie intensivă, secţie 

chirurgie toracică, secţie clinică neurochirurgie, secţie chirurgie plastică, microchirurgie 

reconstructivă, secţie oncologie medicală, secţie clinică neurologie, farmacie cu circuit închis, 

serviciu sterilizare centrală, centrală dezinfecţie paturi şi material sanitar, serviciu de transfuzie 

sanguină, depozite centrale, spaţii tehnice şi gospodăreşti. Noul spital va avea 260 de paturi de 

spitalizare continuă, 54 de paturi spitalizare de zi, 61 de paturi ATI, 20 de săli de operaţii. Proiectul 

prevede ca spitalul să fie legat de Ambulatoriul unităţii sanitare printr-o pasarelă de acces. Valoare 

totală a investiţiei este de 983.000.425,75 lei, din care 483.932.773,21 lei reprezintă valoarea 

lucrărilor. Proiectul va fi depus spre finanţare prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. 

La Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi sunt în 

implementare patru proiecte care vizează: Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate; Creşterea 

eficienţei energetice prin consolidarea, renovarea şi modernizarea pavilionului B; Consolidarea 

capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI; Creşterea 

capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

„Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci. Proiectele sunt 

finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, la o valoare totală cumulată de 

44.646.715,53 lei, din care 43.084.005,81 lei reprezintă fonduri externe nerambursabile. 

La Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi vor continua lucrările la proiectul de extindere a 

Ambulatoriului integrat de specialitate, prin triplarea spaţiului, inclusiv dotarea cu aparatură 

medicală de nouă generaţie, la o valoare estimată de 3.141.880,40 lei.  

La Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor vor continua lucrările de dotare a Ambulatoriului de 

Specialitate, fiind prevăzută dotarea cu 180 de noi echipamente medicale, dar şi un proiect de 

creştere a eficienţei energetice, proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 la 

o valoare totală de 19.567.730,52, din care 14.511.524,43 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Se 

construi un pavilion nou ce va deservi Secţia de pediatrie, cu fonduri prin Programul Operaţional 

Comun România – Republica Moldova ENI 2014-2020. 

La Spitalul Orăşenesc „Anton Cincu” Tecuci, spital care la începutul anului 2022 a trecut în 

reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, se va implementa proiectul care vizează creşterea capacităţii de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 

2014-2020. La această unitate sanitară se impun intervenţii majore pentru consolidare şi creştere a 

eficienţei energetice, dar şi construirea unor imobile noi în locul corpurilor de clădire care nu pot fi 

consolidate. Se vor identifica surse de finanţare din fonduri europene.   
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Pentru Unitatea Medico-Socială Găneşti, după darea în folosinţă a noului corp de spital în 

anul 2020, se vor derula o serie de investiţii pentru modernizarea celorlalte spaţii existente. 

Infrastructura culturală reprezintă un domeniu strategic pentru economia locală a judeţului, 

prin capacitatea de a atrage turişti interesaţi de cultură. Moştenirea culturală, activităţile şi 

evenimentele de profil reprezintă acceleratori de creştere economică şi joacă un rol major în 

promovarea zonei. Turismul cultural poate aduce într-un singur loc infrastructura de afaceri, 

culturală şi de entertainment. Politica autorităţii publice judeţene este orientată spre dezvoltarea 

infrastructurii culturale prin crearea unor proiecte emblematice. În anul 2022, se estimează 

finalizarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, proiecte care 

vizează restaurarea Muzeului Colecţiilor şi consolidarea Muzeului „Casa Cuza Vodă”, secţii ale 

Muzeului Judeţean de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 

La Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi se va implementa  

proiectul „Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut-Dunăre” prin care se va organiza o 

expoziţie virtuală interactivă şi cu ajutorul tehnologiei moderne vor fi prezentate informaţii despre 

ecosistemele şi aşezările pescăreşti din zonă, precum şi proiectul prin care se va crearea un spaţiu 

comun de dialog cu comunitatea locală pescărească din zona pescărească Prut – Dunăre din Galaţi. 

Se estimează şi finalizarea serei de plante tropicale. 

Noul sediu al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi este o investiţie importantă din zona culturală 

care va continua în anul 2022, după atribuirea restului de proiect unei societăţi cu capacitate deplină 

de implementare. 

Condiţionat de semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă sau de identificarea altor 

surse de finanţare, pe parcursul anului 2022 se doreşte demararea unor noi proiecte de investiţii 

precum: Amenajarea unei Săli de spectacol la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; 

Consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri” 

judeţul Galaţi; Consolidarea, amenajarea şi punerea în valoare a monumentului istoric „Statuia lui 

Ioan Vodă cel Viteaz” din localitatea Roşcani, comuna Băneasa. 

Un loc important pe agenda Consiliului Judeţean Galaţi îl ocupă infrastructura de mediu şi 

gestionarea deşeurilor. Lucrările la cel mai mare proiect de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Galaţi vor continua, reprezentând o investiţie pentru un mediu curat. Se are în vedere 

finalizarea Centrului de management integrat al deşeurilor şi a Staţiei de sortare a deşeurilor de la 

Valea Mărului, cu o capacitate de circa 6.000 tone/an. Staţia va trata deşeuri reciclabile colectate 

separat şi va deservi întreg judeţul, cu excepţia municipiilor Galaţi şi Tecuci. În cadrul staţiei de 

sortare se vor desfăşura operaţiuni precum: preluare şi sortare deşeuri colectate separat şi deşeuri 

reciclabile, selectarea deşeurilor reciclabile voluminoase etc. În anul 2022, se preconizează 

finalizarea lucrărilor la Staţia de transfer din oraşul Târgu Bujor, cu o capacitate de circa 10.000 

tone/an, care va deservi colectarea zonală a deşeurilor din partea de nord-est a judeţului şi va asigura 

transferul deşeurilor reciclabile colectate separat la staţia de sortare de la Valea Mărului şi transferul 
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deşeurilor colectate în amestec la instalaţia de tratare mecano-biologică Galaţi, precum şi 

retehnologizarea Staţiei de compostare de la Târgu Bujor care să asigure tratarea deşeurilor verzi 

generate din parcuri şi grădini. În municipiul Tecuci, se va finaliza construirea Staţiei de transfer şi 

sortare, cu o capacitate de prelucrare de 22.500 tone de deşeuri pe an care va deservi partea de nord-

est a judeţului şi va asigura transferul deşeurilor reciclabile colectate separat la staţia de sortare de la 

Valea Mărului şi transferul deşeurilor colectate în amestec la instalaţia de tratare mecano-biologică 

Galaţi, precum şi realizarea unei Staţii de compostare cu o capacitate de prelucrare de 700 tone/an 

care va servi colectarea zonală a deşeurilor. În cadrul proiectului se va construi Staţia de transfer 

Galaţi, cu o capacitate de procesare a deşeurilor de circa 40.000 tone/an şi o Staţie de tratare 

mecano-biologică cu digestor (instalaţie de extragere a unor componente din deşeuri), cu o 

capacitate de circa 125.000 tone/an, cu linie de sortare şi turbină pentru recuperare de energie. Staţia 

de tratare mecano-biologică din municipiul Galaţi constituie partea cea mai importantă a proiectului. 

Prin proiect se va realiza achiziţionarea de echipamente pentru colectare şi transport deşeuri 

menajere, unităţi de compostare individuale pentru tratarea biodeşeurilor menajere din mediu rural, 

achiziţionarea de maşini de transport şi pubele pentru colectarea separată a deşeurilor la nivelul 

tuturor gospodăriilor din judeţ. 

Infrastructura de agrement va fi dezvoltată prin modernizarea în scop turistic şi de agrement 

a infrastructurii cu specific pescăresc de la Balta Zătun, crearea unui Camping cu specific pescăresc 

la Zătun, respectiv amenajarea zonei de agrement Parc Aventura în pădurea Gârboavele. 

Vor continua renovările şi la şcolile speciale aflate în coordonarea Consiliului Judeţean 

Galaţi. Proiectele care vizează creşterea eficienţei energetice a clădirilor în care funcţionează şcolile 

speciale, reprezintă o oportunitate pentru reabilitarea termică a acestora, în măsura în care proiectele 

vor fi eligibile pentru finanţare din fonduri nerambursabile. 

 

TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

 

Bugetul instituţiei 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 s-a fundamentat având în vedere prevederile 

Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

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

şi propunerile instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi privind necesarul de 

fonduri pentru anul 2021 şi ale direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi.   

Contul de execuţie al veniturilor bugetului local, la data de 31 decembrie 2021, înregistrează 

încasări în valoare de 379.350 mii lei (218.637 mii lei secţiunea funcţionare şi 160.713 mii lei 

secţiunea de dezvoltare), detaliate după cum urmează: 
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UM: mii lei 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judeţelor din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: 
50.455 

- cămine pentru persoane vârstnice 160 

- Programul pentru şcoli al României 2.935 

- art. 104 alin. (2) lit. b) – d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, din învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi 

asistenţă educaţională 

2.697 

- burse 264 

- drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul 

special 
1.439 

- cultele religioase 9.415 

- serviciile comunitare de evidenţă a persoanelor 257 

- centre de asistenţă socială a persoanelor cu handicap 9.878 

- susţinerea sistemului de protecţie a copilului 23.410 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
2.773 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială 867 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 89.576 

Cote defalcate din impozitul pe venit  74.650 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale  
10.451 

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 13.097 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente 

cadrului financiar 2014-2020  
113.999 

Sume de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente 

perioadei de programare 2014-2020 

19.305 

Alte venituri proprii 4,177 

                                                                                           TOTAL VENITURI  2021 379.350 

 

Contul de execuţie al cheltuielilor bugetului local la data de 31 decembrie 2021 înregistrează 

plăţi în valoare de 388.476 mii lei (secţiunea funcţionare = 168.120 mii lei şi secţiunea de dezvoltare 

= 220.356 mii lei), repartizate pe capitole astfel: 

UM: mii lei 

Cap. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 28.666 
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Cap. 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 6.142 

- Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi 3.765 

- Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a Persoanei Galaţi 2.377 

Cap. 60.02 APĂRARE NAŢIONALĂ (CMJ) 277 

Cap. 61.02 ORDINE PUBLICĂ (Protecţie Civilă) 238 

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT (burse, olimpiade şcolare, Programul pentru şcoli al 

României, învăţământ special) 
8.297 

Cap. 66.02 SĂNĂTATE 59.175 

Cap. 67.02 CULTURĂ 39.567 

Cap. 68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 78.651 

      - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 72.203 

- Unitatea Medico-Socială Găneşti, judeţul Galaţi 6.448 

Cap.70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 1.831 

Cap. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 42.271 

Cap. 84.02 TRANSPORTURI 123.361 

                                                                                       TOTAL CHELTUIELI  2021 388.476 

 

 Din totalul cheltuielilor, la data de 31.12.2021 proiectele cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile sunt în suma 159.250 mii lei, cheltuielile efective de capital sunt în sumă 28.925 mii 

lei şi transferurile din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii 

sunt în sumă 31.706 mii lei. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 108 din 20.04.2021 s-a aprobat bugetul local 

iniţial al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024, fiind prevăzută suma de 681.972  mii 

lei la venituri şi 855.741 mii lei la cheltuieli. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 283 din 17.12.2021 privind rectificarea 

bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 516 din 29.12.2021 s-au aprobat ultimele rectificări ale bugetului local al Judeţului Galaţi, fiind 

prevăzută suma de 714.308 mii lei la venituri şi 885.574 mii lei la cheltuieli. Actul administrativ 

poate fi vizualizat la: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot283-171221.pdf 

Prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 99 din 30.03.2022 privind 

aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al 

bugetului local la data de 31.12.2021, s-a aprobat Contul de execuţie al Judeţului Galaţi pentru  

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot283-171221.pdf
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bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi la data de 31.12.2021. Actul administrativ poate fi 

vizualizat la: https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot99-300322a.pdf\ 

În anul 2021, Consiliul Judeţean Galaţi a avut un buget cu  5% mai mic faţă de anul 2020, cu 

51% mai mare faţă de anul 2019 şi cu 385% mai mare faţă de anul 2016, atunci când domnul Costel 

Fotea a preluat mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi. 

Bugetul local al Judeţului Galaţi pentru anul 2021 a asigurat 73% din sumă pentru secţiunea 

de dezvoltare (investiţii) şi 27% pentru secţiunea de funcţionare. Sumele cheltuite pentru dezvoltarea 

judeţului au crescut spectaculos, în condiţiile în care, în anul 2016, investiţiile reprezentau doar 6% 

din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi. 

Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi pentru perioada 2016-2021, detaliat pe secţiuni, se 

prezintă astfel: 

 

Anul 

Secţiunea FUNCŢIONARE Secţiunea DEZVOLTARE 

mii lei procent  % mii lei procent % 

2016 217.040 84 12.790 6 

2017 225.859 90 25.659 10 

2018 253.569 71 102.183 29 

2019 197.681 34 385.879 66 

2020 263.852 28 668.120 72 

2021 237.816 27 647.758 73 

 

  Bugetul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 în bugetul local al Judeţului Galaţi pentru perioada 2016-2021 a înregistrat de 

asemenea o creştere importantă, după cum urmează: 

Anul 
Valoare 

-mii lei- 

2016 0,0 

2017 8.920 

2018 33.865 

2019 243.593 

2020 444.006 

2021 464.892 

 

Fundamentarea şi repartizarea sumelor către unităţile administrativ-teritoriale pentru 

proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare 

şi/sau de capital s-a realizat astfel: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot99-300322a.pdf/
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- cota de 15 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în suma de 10.451 mii 

lei; 

- sume defalcate din TVA pentru finanţarea drumuri judeţene şi comunale, în cuantum de 13.097 

mii lei. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de ordonator principal de credite a 

urmărit îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor pe linie financiar-contabilă prevăzute de: 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; Legea contabilităţii nr. 82/1992, cu modificările şi completările ulterioare. S-

a avut în vedere elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, urmărirea modului de 

realizare a veniturilor, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat, organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi 

prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei 

bugetare. 

 

Programe comunitare 

Pentru anul şcolar 2020-2021, Consiliului Judeţean Galaţi a întreprins demersuri şi a realizat 

activităţile necesare pentru desfăşurarea eficientă în judeţul Galaţi a Programului pentru şcoli al 

României în perioada 2017-2023, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Europene de 

punere în aplicare şi potrivit cadrului legal intern reprezentat de Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 

privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată de 

Legea nr. 55/2018 şi Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli 

al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 

anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare.  

Programul pentru şcoli al României urmăreşte conştientizarea copiilor asupra consumului de 

fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate, precum şi formarea de obiceiuri alimentare 

sănătoase bazate pe consumul acestora. 

Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, au fost realizate punctaje lunare cu furnizorii de fructe, 

de produse lactate şi de produse de panificaţie pentru validarea cantităţilor facturate, punctaje care se 

finalizau cu informarea conducerii instituţiei.  

În semestrul II al anului şcolar 2020-2021 au beneficiat de produse lactate (lapte, iaurt), de 

produse de panificaţie (cornuri, biscuiţi) şi de fructe proaspete (mere) un număr de 44.982 elevi. 

Dreptul de a primi produsele pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, îl au numai 

preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri. Pe fondul pandemiei de COVID-19, nu s-au implementat 

măsuri educative cu susţinere financiară din partea Consiliului Judeţean Galaţi. Pentru un număr de 

15.646 de elevi din 91 de şcoli, cadrele didactice au susţinut online lecţii de educaţie pentru un stil 

de viaţă sănătos cu tema „Beneficiile unei alimentaţii sănătoase”, intervenţii pentru adoptarea 
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comportamentelor alimentare sănătoase care au însoţit distribuţia de produse (fructe, produse lactate, 

produse de panificaţie).    

La sfârşitul semestrului II a fost depusă la sediul APIA Galaţi cererea de finanţare însoţită de 

documentele solicitate prin legislaţia naţională şi comunitară în vigoare în vederea obţinerii 

ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui si fructelor în instituţiile şcolare şi pentru 

implementarea măsurilor educative care însoţesc furnizarea produselor lactate si furnizarea fructelor. 

Programul pentru şcoli al României constă în realizarea cumulată a două măsuri:  

- acordarea gratuită şi distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau 

produse lactate fără adaos de lapte praf pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat 

şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 

4 ore, în limita valorică zilnică/preşcolar/elev; 

- finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia produselor. 

În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 au beneficiat de produse lactate (lapte, iaurt) şi de 

produse de panificaţie (corn, biscuiţi) un număr de 43.398 de elevi. Dreptul de a primi produsele pe 

perioada cursurilor îl au numai preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri.  

Resursele financiare necesare implementării Programului pentru Şcoli al României se asigură 

de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi 

municipiul Bucureşti şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare reprezentând sprijin 

financiar din FEGA”. 

 Valoarea ajutorului comunitar aprobat pentru distribuţia produselor lactate şi a fructelor în 

judeţul Galaţi a fost de 1.546.938,05 lei, sume care s-au constituit venit la bugetul de stat.  

 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţii sectoriale şi concesiuni de 

lucrări şi servicii  

Situaţia centralizată privind achiziţiile în anul 2021 este prezentată pe site-ul instituţiei, în 

meniul „Informaţii de interes public”, submeniul „Achiziţii publice – ANUL 2021”. 

În urma procedurilor de achiziţie publică au fost încheiate 156 de contracte, astfel: 

- contracte de achiziţii publice de prestări servicii = 109 contracte, dintre care: 

• 99 de contracte încheiate în urma unei achiziţii directe; 

• 2 contracte încheiate în urma negocierii fără publicare prealabilă; 

• 4 contracte încheiate în urma procedurii simplificate; 

• 4 contracte încheiate în urma unei licitaţii deschise; 

- contracte de achiziţii publice de furnizare produse = 33 de contracte, dintre care: 

• 16 contracte încheiate în urma unei achiziţii directe; 

• 2 contracte încheiate în urma negocierii fără publicare prealabilă;  
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• 3 contracte încheiate în urma procedurii simplificate; 

• 12 contracte încheiate în urma licitaţiei deschise; 

- contracte de achiziţii publice de execuţie lucrări = 12 contracte, din care: 

• 10 contracte încheiate în urma unei achiziţii directe;  

• 2 contracte încheiate în urma procedurii simplificate; 

- 2 contracte – Anexa 2 (servicii pază şi protecţie umană, monitorizare antiefracţie, servicii juridice). 

În anul de raportare, toate achiziţiile s-au desfăşurat prin intermediul sistemului SICAP. 

Durata medie a unui proces de achiziţie publică este între 4 şi 6 luni, în funcţie de tipul de 

contract şi de numărul ofertelor depuse. Durata medie poate creşte atunci când sunt contestaţii. 

În anul 2021 s-au înregistrat 5 contestaţii, formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor.  

Un număr de 20 de proceduri de achiziţie publică au fost anulate. 

 

Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia  

În conformitate cu prevederile art. 190 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Galaţi reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele 

fizice şi juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Pentru îndeplinirea acestei atribuţii, 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a împuternicit consilierii juridici din cadrul Serviciului 

contencios şi probleme juridice să reprezinte interesele instituţiei în instanţă. 

În cursul anului 2021, au fost instrumentate în instanţă un număr de 278 de dosare, în 

următoarele domenii: contencios administrativ, civil, contravenţional şi penal, parcurgându-se căile 

ordinare şi extraordinare de atac. Au fost soluţionate definitiv un număr de 29 de dosare.  

Dosarele au avut ca obiect: pretenţii – 65 de dosare; contestaţie în anulare – 1 dosar; obligaţia 

de a face - 5 dosare; anularea unor acte administrative – 20 de dosare; evacuare – 1 dosar; cauze 

penale (furt, purtare abuzivă, măsuri carantină preliminară etc.) – 2 dosare; contestaţie la executare – 

7 dosare; succesiune – 1 dosar;  reziliere contract – 1 dosar; urmărire dosare procedura insolvenţei - 3 

dosare; revendicare - 4 dosare; litigiu cu profesionişti – 1 dosar; litigiu privind funcţionarii publici 

(Legea nr. 188/1999) – 1 dosar; litigiu privind achiziţiile publice (contestaţie procedură atribuire 

contract) – 2 dosare; acţiune în constatare – 1 dosar; răspundere contractuală – 2 dosare; servitute – 1 

dosar; revizuire – 3 dosare; vânzare la licitaţie – 1 dosar; strămutare – 1 dosar; plângere împotriva 

încheierii de carte funciară – 1 dosar; acţiune în regres – 1 dosar; întoarcere executare silită – 1 dosar; 

răspundere delictuală – 1 dosar; răspundere contractuală – 2 dosare; executare contract administrativ – 

2 dosare; asigurare dovezi – 3 dosare. 

Calitatea de autoritate tutelară a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi a însemnat 

instrumentarea unor dosare, astfel: încuviinţarea sau deschiderea procedurii adopţiei – 135 de dosare; 

plasamente minori - 8 dosare, căsătorie minor – 1 dosar. 
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Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată a constat în elaborarea şi 

formularea de acţiuni, întâmpinări, propunerea probelor, obiecţiuni la expertize, răspunsuri la 

interogatorii, precizări, concluzii scrise, căi de atac, propuneri de renunţări la acţiuni şi căi de atac, 

precum şi exercitarea tuturor mijloacelor legale de apărare a drepturilor şi intereselor Consiliului 

Judeţean Galaţi şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi în faţa instanţelor de judecată, în 

cauzele în care a fost citată instituţia sau preşedintele. Pentru reprezentarea intereselor Consiliului 

Judeţean Galaţi, activitatea de asistenţă juridică în faţa instanţelor a presupus şi deplasări la 

instanţele din ţară.  

 

Organigrama 

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi a fost aprobată prin 

Anexa la Hotărârea nr. 172 din 29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi. În sfârşitul anului 2021, Statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 285 din 

21.12.2021. Hotărârea poate fi accesată la: 

 https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot285-211221a.pdf 

La sfârşitul anului 2021, din totalul de 182 de posturi prevăzute pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi (1 administrator public, 139 de funcţii publice, 42 de 

funcţii contractuale) erau ocupate 129 de posturi (99 funcţii publice şi 30 de funcţii contractuale).  

La numărul total de personal se adaugă personalul cu funcţii de demnitate publică, un preşedinte şi 

doi vicepreşedinţi. 

Numele persoanelor cu funcţii de conducere şi datele de contact ale departamentelor sunt 

prezentate pe pagina www.cjgalati.ro, în meniul „Informaţii de interes public”, submeniul „Structura 

organizatorică” (https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informare-publica/structura-organizatorica). 

 

Informaţii despre managementul resurselor umane 

Procesul de realizare a obiectivelor organizaţionale prin atragerea, selectarea, dezvoltarea şi 

utilizarea corectă a resurselor umane din cadrul organizaţiei se realizează prin intermediul 

Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 

Activitatea structurii se desfăşoară în mod planificat, cu respectarea procedurilor operaţionale 

stabilite pentru activităţile zilnice, respectiv: activitatea de recrutare a personalului în cadrul 

Consiliului Judeţean Galaţi; evaluarea performanţelor funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual; înregistrarea şi gestionarea fişelor de post pentru personalul din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; promovarea funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean 

Galaţi; programarea, modificarea şi efectuarea concediilor de odihnă; întocmirea şi aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi a instituţiilor 

subordonate; întocmirea şi aprobarea Planului de perfecţionare pentru personalul din aparatul 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot285-211221a.pdf
http://www.cjgalati.ro/
https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informare-publica/structura-organizatorica
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propriu al Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor subordonate (prin Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 261 din 04.05.2021).  

În perioada ianuarie – decembrie 2021 au fost organizate un număr de 24 de concursuri 

pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate. La două dintre concursuri nu 

s-a înscris niciun candidat. În urma susţinerii celor 22 de concursuri au fost încadrate în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi un număr de 21 de persoane, din care 9 

funcţionari publici şi 12 persoane în regim contractual. În acelaşi interval de timp a încetat raportul 

de serviciu, respectiv raportul de muncă, pentru un număr de 11 persoane, din care 7 funcţionari 

publici şi 4 persoane în regim contractual.  

În cursul anului 2021 au fost organizate examene de promovare în grad profesional pentru 5 

angajaţi care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, din care 3 funcţionari publici şi 2 angajaţi 

contractuali. 

În  anul  2021, pentru un  număr de 5 funcţii publice de conducere, conducerea s-a exercitat 

prin numire temporară pe perioadă determinată (Secretarul general al judeţului, director Direcţia 

Tehnică, şef serviciu patrimoniu public, şef serviciu investiţii şi urmăriri contracte, şef serviciu 

contencios administrativ). 

Venitul mediu brut la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi în anul 2021 a fost de 10.499 de lei.  

 

Implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 

Anul 2021 a fost marcat de tranziţia de la procesul de implementare şi monitorizare a 

Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, aprobată Hotărârii Guvernului nr. 583/2016, 

la Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269 din 17.12.2021. 

Documentele cu referire la domeniu sunt expuse pe site-ul web www.cjgalati.ro, în meniul 

„Informare publică – Strategia Naţională Anticorupţie”. 

 În cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2021 nu s-au semnalat şi nu s-au înregistrat 

incidente de integritate. Acest aspect relevă existenţa unui sistem funcţional în relaţiile cu 

beneficiarii serviciilor publice, precum şi faptul că la nivelul instituţiei s-au implementat corect 

măsurile de prevenire a corupţiei. Sistemul disciplinar este funcţional şi, unde a fost necesar, s-au 

luat măsuri pentru remedierea unor situaţii izolate, semnalate. Astfel a fost posibil să se prevină 

posibilele încălcări ale normelor de conduită etică şi integritate.  

Prin activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2021, s-a urmărit asigurarea unui climat etic 

corespunzător şi promovarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice, prin aplicarea riguroasă a 

cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupţiei şi îmbunătăţirea serviciilor publice 

oferite cetăţenilor. Direcţiile de acţiune au fost canalizate în direcţia prevenirii săvârşirii faptelor de 

corupţie şi incidentelor de integritate, precum şi reducerea vulnerabilităţilor în cadrul structurilor 

http://www.cjgalati.ro/
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unde, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, există un potenţial risc de afectare a integrităţii 

personalului. 

Consiliul Judeţean Galaţi manifestă disponibilitate în aplicarea măsurilor preventive 

anticorupţie şi la promovarea unei culturi a transparenţei şi integrităţii în exercitarea funcţiei publice, 

pentru o funcţionare eficientă a instituţiei în serviciul cetăţeanului. 

 

RELAŢIA CU COMUNITATEA    

 

Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

Activitatea de informare a persoanelor fizice şi juridice s-a desfăşurat în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi a prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. Dreptul cetăţenilor de a accesa informaţiile de interes public s-a realizat cu respectarea 

principiului transparenţei, principiului aplicării unitare şi principiului autonomiei. 

Activitatea de informare şi relaţii publice a fost organizată în următoarele componente:  

 informarea publică din oficiu, care s-a realizat prin consultarea documentelor pe pagina web 

www.cjgalaţi.ro şi afişarea informaţiilor la Punctul de informare – documentare, care este 

organizat şi funcţionează în sediul din strada Eroilor nr. 7B, etaj 1. În contextul restricţionării 

accesului cetăţenilor în instituţie, motivat de reducerea transmisibilităţii virusului care a provocat 

pandemia CODID-19, numărul de vizitatori a fost redus; 

 componenta de informare publică directă a persoanelor, care s-a derulat prin Compartimentul 

relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, asigurându-se rezolvarea solicitărilor adresate 

verbal şi în scris, cu respectarea prevederilor legale; 

 componenta de informare a presei, care s-a realizat prin furnizarea informaţiilor de interes public 

către mijloacele de informare în masă. 

În anul 2021, a fost al doilea an marcat de pandemia de COVID-19 şi de instalarea stării de 

alertă. Activitatea de difuzare a informaţilor de interes public cu privire la activităţile şi rezultatele 

specifice obţinute de Consiliul Judeţean Galaţi s-a realizat preponderent prin mijloace electronice. S-

au transmis către mass-media locală şi regională, prin poşta electronică, peste 200 de mesaje 

însemnând informări de presă, comunicate de presă, comunicări şi anunţuri privind activităţile 

întreprinse şi evenimentele publice.  

În anul 2021, au fost înregistrate 57 de cereri de informaţii de interes public, care au fost 

soluţionate favorabil, în termenul prevăzut de lege. Domeniile de interes vizate de solicitările de 

acces la informaţiile de interes public au fost cele privind utilizarea banilor publici (17 cereri), modul 

de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei (13 cereri), reglementările legale şi actele normative emise (7 

http://www.cjgalaţi.ro/
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cereri), informaţii din competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale (20 de 

cereri).  

Raportul de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului 

Judeţean Galaţi, în anul 2021 este expus pe site-ul instituţiei, în meniul „Informaţii de interes 

public”, submeniul „Rapoarte” şi poate fi vizionat accesând link-ul: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate22/raport-ip-2021-site.pdf. 

 

 

 Raport de activitate Legea nr. 52/2003, republicată 

Asigurarea transparenţei decizionale în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi s-a desfăşurat în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată. Consiliul Judeţean Galaţi încurajează participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor 

legal constituite la procesul de elaborare a actelor administrative cu caracter normativ, respectiv la 

procesul de luare a deciziilor administrative. 

În aplicarea mecanismului de participare a publicului la procesul de elaborare a unui 

proiect de act normativ, în anul 2021 au fost supuse procedurii de consultare publică un număr de 

opt proiecte de acte administrative cu caracter normativ, anterior supunerii spre aprobare de către 

autoritatea decizională. În derularea procesului, au fost primite un număr de 253 de recomandări de 

la asociaţii de afaceri şi alte asociaţii legal constituite, precum şi de autorităţi şi instituţii publice 

interesate de problematica actelor normative supuse consultării. La cererea organizaţiilor legal 

constituite, în anul 2021 a avut loc dezbaterea publică a unui proiect de act administrativ cu 

caracter normativ care privea aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT 

Judeţul Galaţi.  

În urma analizei efectuate de către structurile din instituţie care au realizat proiectele de 

acte administrative cu caracter normativ, un număr de 143 de recomandări primite din partea 

membrilor societăţii civile au fost incluse şi au determinat modificarea a două proiecte de acte 

administrative supuse consultării publice. Recunoaşterea şi valorificarea contribuţiei reprezintă 

esenţa participării cetăţeneşti şi a legii cadru, întrucât parcurgerea procedurii a permis identificarea 

nevoilor reale ale societăţii civile, respectiv gradul de satisfacţie corelativ pentru cetăţeni. 

În derularea mecanismului de participare a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor, în 

lucrările şedinţelor publice ale Consiliului Judeţean Galaţi cele opt proiecte de hotărâre au fost 

adoptate şi au devenit acte administrative cu caracter normativ. În anul 2021, autoritatea deliberativă 

s-a întrunit în 16 şedinţe publice, dintre care 4 şedinţe publice au avut caracter extraordinar. În cadrul 

şedinţelor publice s-au exprimat un număr de 11 observaţii, recomandări şi amendamente cu privire 

la proiectele de hotărâre cu caracter normativ în dezbatere, recomandări care nu au fost preluate în 

forma finală a actului administrativ cu caracter normativ.  

https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate22/raport-ip-2021-site.pdf
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Activitatea privind transparenţa decizională este tratată cu responsabilitate, ca act de 

interacţiune între factorii de decizie publică şi cetăţeni. În contextul prelungirii stării de alertă pe 

întreg teritoriul ţării pe întreaga durată a anului 2021, ca autoritate publică locală responsabilă de 

aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, Consiliul 

Judeţean Galaţi a aplicat măsurile impuse şi a adoptat strategii pentru limitarea contactelor directe 

multiple. Astfel, în perioada 28 ianuarie – 27 iulie 2021, un număr de şapte şedinţe ale Consiliului 

Judeţean Galaţi s-au desfăşurat on-line, iar un număr de două şedinţe s-au desfăşurat cu prezenţa 

fizică a consilierilor judeţeni, cu participarea publicului şi a presei. În perioada 27 august – 21 

decembrie 2021 şedinţele s-au desfăşurat în sistem hibrid. În condiţiile aplicării şi respectării 

normelor unitare de protecţie sanitară impuse la nivel naţional privind distanţarea, precum şi a 

regulile referitoare la accesul persoanelor în incinta instituţiilor publice, numărul de cetăţeni care şi-a 

manifestat interesul pentru participarea directă la lucrările şedinţelor publice ale Consiliului Judeţean 

Galaţi a fost redus. Înregistrările video ale şedinţelor de plen sunt postate pe pagina de Facebook a 

domnului Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

Procesele-verbale ale celor 16 de şedinţe publice se regăsesc pe pagina web a instituţiei în 

meniul „Monitorul Oficial Local - Alte documente -  Procese verbale şedinţe  Consiliul Judeţean 

Galaţi”. 

Principalul instrument şi canal de comunicare pentru procesul de transparenţă decizională şi 

pentru consultările publice deschise a fost site-ul web al instituţiei, unde la secţiunea ”Consiliul 

Judeţean – Transparenţa decizională” au fost expuse documentele şi au fost anunţate consultările 

publice şi lucrările şedinţelor publice. 

Raportul anual privind transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, 

conform Legii nr. 52/2003, pentru anul 2021 este expus pe site-ul instituţiei, în meniul „Informaţii de 

interes public”, submeniul „Rapoarte”, sau accesând link-ul: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate22/raport-td-2021-site.pdf. 

Politica administraţiei publice locale judeţene este orientată spre consolidarea raporturilor de 

cooperare cu organizaţiile neguvernamentale, pentru întărirea democraţiei participative care 

presupune dezvoltarea mecanismelor de participare la decizia publică. Atenţia acordată la nivel 

organizaţional transparenţei instituţionale conduce la creşterea încrederii societăţii în forţa şi 

importanţa actelor normative, dar şi la consolidarea relaţiei dintre administraţia publică locală şi 

cetăţean. 

 

Raport de activitate Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, actualizată 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor a fost tratată cu responsabilitate, întrucât dreptul de 

petiţionare face parte din categoria drepturilor care privesc direct relaţia cetăţenilor de pretutindeni 

cu autorităţile publice. Reglementarea acestui drept cetăţenesc, de tradiţie în sistemul juridic 

românesc, este stipulat deopotrivă la art. 51 din Constituţia României cât şi prin actul normativ în 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate22/raport-td-2021-site.pdf
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domeniu, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  

 În anul 2021, în registrul Sesizări s-au înregistrat 224 de petiţii, dintre care 201 petiţii au fost 

adresate direct instituţiei noastre şi 23 de petiţii au fost primite prin redirecţionare de la alte autorităţi 

locale sau centrale. Competenţa de soluţionare a revenit: Consiliului Judeţean Galaţi (100 de petiţii), 

altor autorităţi sau instituţii publice către care s-au redirecţionat sesizările deoarece au avut 

competenţa legală de soluţionare (113 petiţii), petiţii clasate ca urmare a faptului că expeditorul nu 

şi-a declinat identitatea sau datele de contact (11 petiţii). 

Rapoartele semestriale privind soluţionarea petiţiilor în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi 

sunt expuse pe pagina web, în meniul „Informaţii de interes public”, submeniul „Rapoarte”: 

https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informare-publica/rapoarte 

  

Informaţii despre activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi  

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi (A.T.O.P.) este un organism cu rol 

consultativ, funcţional la nivelul judeţului, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii, 

având ca scop sporirea eficienţei serviciului poliţienesc la nivelul judeţului, în vederea asigurării 

unui climat de siguranţă şi securitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată şi ale Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 787/2002. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 324 din 21.12.2021 a fost aprobată validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 

Ulterior validării acestora, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi s-au 

întrunit în luna decembrie în cadrul unei şedinţe de plen şi în două şedinţe de comisie de lucru. În 

acest context, au luat la cunoştinţă despre principalele activităţi desfăşurate, rezultatele obţinute şi 

nevoile comunităţii. Totodată, şi-au adus contribuţia la elaborarea planului de activităţi, la fixarea 

obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc de pe raza judeţului 

Galaţi. 

 

Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate   

Lucrul cu voluntari 

 În anul 2021, Consiliul Judeţean Galaţi nu a făcut publică disponibilitatea de a colabora cu 

voluntari, în condiţiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, 

cu modificările şi completările ulterioare. Conform legii, disponibilitatea de a colabora cu voluntarii 

se realizează printr-un anunţ public emis de organizaţia-gazdă, respectiv Consiliul Judeţean Galaţi, 

ca persoană juridică de drept public. 

 

https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informare-publica/rapoarte
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Parteneriate cu alte instituţii publice, mediul de afaceri, participări în asociaţii internaţionale, înfrăţiri 

În anul 2021 au continuat sau au fost încheiate o serie de protocoale, parteneriate, înţelegeri 

de cooperare, inclusiv cofinanţarea unor proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale de interes 

judeţean.  

Obiectivul 1: Protocoale, parteneriate şi acorduri de cooperare iniţiate/încheiate cu instituţii şi 

organizaţii din străinătate: 

 semnarea acordului de parteneriat între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin 

Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova în vederea 

contractării proiectului „SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE - Spitale mai mari, îngrijire mai bună 

şi cei mai buni doctori pentru populaţia din zona de graniţă România - Republica Moldova”, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102/2018; 

 semnarea acordului de parteneriat între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin 

Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova în vederea 

contractării proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR - cooperare transfrontalieră pentru 

valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100/2018; 

Obiectivul 2: Participarea Consiliului Judeţean Galaţi ca membru în asociaţii şi organizaţii 

internaţionale, astfel: 

o Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), 

conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 87 din 30.09.2008; 

o Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.), conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 148 din 01.08.1997; 

o Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră (A.E.B.R.), conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 57 din 28.04.2016; 

o Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (C.R.P.M.), conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 79 din 22.12.2000. 

Obiectivul 3: Relaţii de cooperare internaţională active în anul 2021: 

• Acord cu privire la constituirea Euroregiunii „Dunărea de Jos”, document semnat la 

14.08.1998; 

• Acord cu privire la înfiinţarea Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea 

Dunărea de Jos”, semnat la 15.07.2008; 

• Acord de cooperare între judeţul Galaţi şi Regiunea Nouvelle-Aquitaine din Franţa, 

document semnat pe 4 februarie 2000, în cadrul căruia cele două unităţi administrativ 

teritoriale încheie Convenţii şi Programe de Cooperare Descentralizată. La data de 29 august 

2019 s-a semnat Convenţia şi Programul cadru de cooperare descentralizată între Judeţul 

Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul Regional 

Nouvelle-Aquitaine pentru perioada 2019-2021; 
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• Înţelegere de colaborare între Consiliul Judeţean Galaţi din România şi Consiliul Regional 

Odessa din Ucraina, document semnat pe 3 aprilie 1997; 

• Înţelegere de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Hînceşti din Republica 

Moldova, document semnat la Galaţi, în data de 25 aprilie 2018; 

• Înţelegere de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Anenii Noi din 

Republica Moldova, document semnat la Anenii Noi, la 24 iunie 2018; 

• Acordul de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica 

Moldova, semnat la Cahul, la data de 18 decembrie 2018. 

Obiectiv 4: Protocoale, parteneriate şi acorduri de cooperare încheiate cu instituţii şi 

organizaţii din ţară, prin următoarele acte administrative: 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 62/2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Asociaţia 

Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, Federaţia pentru Accesibilizarea României şi 

Asociaţia Consultanţilor şi Experţilor în Economie Socială România, în vederea implementării 

proiectului „DA - pentru dezvoltare locală/judeţeană! DA – pentru ONG-uri active în 

comunitate!”;  

  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 101/2021 privind aprobarea asocierii dintre Unitatea 

administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Profesională a 

Poliţiştilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galaţi a evenimentului „ULTRAMARATON 

– 24 h/100 km”. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 8-9 mai 2021 şi a constat în organizarea a 

două curse, Ultramaraton pe echipe şi Ultramaraton Individual. Consiliul Judeţean Galaţi a 

susţinut financiar organizarea evenimentului prin alocarea sumei de 10.000 lei destinaţi 

promovării evenimentului;   

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102/2021 privind aprobarea participării Unităţii 

administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi în calitate de partener în 

cadrul proiectului cultural „sChOOL-RURAL - Şcoala de vară pentru copiii din mediul rural” şi 

asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării 

proiectului. Consiliul Judeţean Galaţi a participat alături de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” 

Galaţi, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi şi bibliotecile 

comunale din localităţile Drăgăneşti, Măstăcani, Scânteieşti, Valea Mărului şi Vânători, asigurând 

în perioada 9 august - 12 septembrie 2021 transportul elevilor din localitatea parteneră la Grădina 

Zoologică şi retur, precum şi promovarea activităţilor din cadrul proiectului prin afişare de 

materiale promoţionale la sediul instituţiei şi pe site-ul propriu în secţiunea: 

https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/?option=com_content&view=article&id=6531. 

Proiectul de educaţie culturală nonformală, al cărui scop a fost facilitarea accesului la cultură 

pentru 75 de copii din mediul rural, cu vârsta cuprinsă între 10 şi 14 ani, a fost finanţat de către 

https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/?option=com_content&view=article&id=6531
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Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFNC) şi cofinanţat de Biblioteca Judeţeană „V.A. 

Urechea” Galaţi cu suma de 7.180 de lei, asigurată de Consiliul Judeţean Galaţi;   

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113/2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi. Acordul de parteneriat a vizat colaborarea 

în vederea susţinerii acţiunilor umanitare ale organizaţiei şi implementarea acţiunilor de sprijinire 

a populaţiei vulnerabile din judeţul Galaţi, pe durata unui an. În acest scop s-a prevăzut suma de 

45.000 lei pentru susţinerea financiară a unor activităţi care vizează: îmbunătăţirea stării de 

sănătate a populaţiei din judeţul Galaţi şi prevenirea îmbolnăvirilor prin programe în beneficiul 

comunităţii; organizarea de servicii de ajutorare de urgenţă în favoarea victimelor dezastrelor, 

servicii de ambulanţă şi de îngrijire a persoanelor bolnave sau vârstnice; încurajarea participării 

tinerilor la activităţile organizaţiei; ajutorarea persoanele şi familiile vulnerabile prin proiecte 

sociale naţionale şi locale; iniţierea unor programe sociale la nivel comunitar etc.; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 119/2021 privind aprobarea parteneriatului între Judeţul 

Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană 

Galaţi în vederea organizării Concursului Naţional de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători. 

Concursul s-a desfăşurat în ziua de 4 august 2021. Consiliul Judeţean Galaţi s-a implicat în 

organizarea evenimentului prin punerea la dispoziţie a spaţiilor necesare desfăşurării concursului 

în cadrul Bazei de agrement Zătun şi asigurarea tuturor elementelor de logistică necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţilor, dar şi asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări şi 

desfăşurări a evenimentului (materiale de promovare, cazarea şi masa participanţilor, transportul 

local al participanţilor, premii etc.), în sumă de 35.000 de lei. Evenimentul a urmărit integrarea 

socială a peste 80 de persoane cu deficienţe de vedere, din 22 de filiale ale Asociaţiei 

Nevăzătorilor din România, prin participarea la o competiţie pescărească desfăşurată în aer liber;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 158/2021 privind aprobarea parteneriatului între 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Centrul Regional 

de Transfuzie Sanguină Galaţi în vederea organizării unor campanii de colectă mobilă de sânge în 

localităţile din judeţul Galaţi. Campania amplă de donare de sânge a fost organizată pentru prima 

dată în judeţul Galaţi, în scopul salvării a cât mai multor vieţi;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 159/2021 privind aprobarea parteneriatului între 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea 

pentru Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi în vederea realizării proiectului de 

digitalizare şi valorificare a patrimoniului rural din judeţul Galaţi. Cooperarea între cele două 

entităţi are în vedere realizarea proiectului de digitalizare şi valorificare a patrimoniului rural din 

judeţ. Consiliul Judeţean Galaţi a prevăzut suma de 150.000 de lei, pentru asigurarea resurselor 

materiale şi serviciilor necesare implementării proiectului;  
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 176/2021 privind aprobarea parteneriatului între 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia 

Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării competiţiei sportive 

„Cupa Danubius”, ediţia 2021. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 25-28 august 2021. 

Consiliul Judeţean Galaţi a pus la dispoziţie spaţiile necesare desfăşurării concursului de pescuit 

în cadrul Bazei de agrement Zătun şi a asigurat elementele de logistică necesare pentru buna 

desfăşurare a evenimentului, inclusiv resurse financiare în valoare de 70.000 lei cheltuite pentru 

realizarea materialelor de promovare, cazarea şi masa participanţilor, transportul local al 

participanţilor, premii etc.). Au participat 120 de competitori din 21 de judeţe şi din Republica 

Moldova, sportivi cu handicap locomotor care au participat la probe precum: pescuit sportiv, 

aruncarea greutăţii, tir cu arcul şi aruncarea suliţei. Întrecerea sportivă a vizat atât competiţia în 

sine cât şi recuperarea fizică prin mişcare a persoanelor cu deficienţe; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 177/2021 privind aprobarea parteneriatului între 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Patronatul 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi în vederea organizării unor evenimente cu un rol important 

în dezvoltarea economică a judeţului Galaţi. În contextul acordului de parteneriat s-au desfăşurat 

evenimente cu un important rol în dezvoltarea economică a judeţului Galaţi, respectiv 

simpozionul „Digitalizarea - o cerinţă majoră în dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri" şi 

„Gala mediului de afaceri”, ediţia a XXI-a, reprezentând festivitatea de recompensare a 

performanţei în mediul de afaceri la nivelul agenţilor economici din judeţul Galaţi. Evenimentele 

s-au desfăşurat în luna septembrie 2021 şi au fost susţinute financiar de către Consiliul Judeţean 

Galaţi cu suma de 13.000 lei. Între Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii a fost încheiat un Parteneriat de cooperare, unic în 

România, care vizează sprijinirea IMM-urilor gălăţene în accesarea de fonduri europene în cadrul 

Mecanismului de Tranziţie Justă;   

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 178/2021 privind aprobarea parteneriatului între Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu 

Dizabilităţi „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării 

evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”. În data de 4 septembrie 2021 a fost organizat 

evenimentul care s-a desfăşurat în incinta Bazei de agrement Zătun, pusă la dispoziţie de 

Consiliul Judeţean Galaţi. Pentru buna organizare şi desfăşurare a evenimentului a fost alocată 

suma de 10.000 de lei; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 201/2021 privind aprobarea parteneriatului între 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea 

„Dunărea de Jos” Galaţi. Parteneriatul a vizat organizarea la Galaţi, în perioada 24-25 septembrie 

2021, a celui de al IV-lea Congres Internaţional de Istorie a Presei cu tema „Presa Românească în 
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perioada 1945-1989”. Consiliul Judeţean Galaţi a asigurat resursele financiare în valoare de 

28.000 lei, necesare bunei organizări şi desfăşurări evenimentului; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 208/2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Mausi 

în vederea organizării în comun a unor concursuri şi evenimente sportive în Pădurea Gârbovele. 

Consiliul Judeţean Galaţi pune la dispoziţia organizaţiei spaţiile turistice şi de agrement din 

Pădurea Gârboavele pe parcursul unui an, conform unui calendar, pentru organizarea de 

concursuri şi evenimente cu caracter sportiv; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 211/2021 privind aprobarea cooperării dintre Unitatea 

administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Galaţi şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 235/2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe 

termen limitat, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi şi aflat în 

administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, către Asociaţia SMURD Galaţi pe o perioadă de cinci  

ani, respectiv a unei autospeciale de intervenţie tip maşină medic; 

Obiectivul 5: Participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la 

funcţionarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de 

interes judeţean, conform Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de 

sprijin din bugetul Judeţului Galaţi în anul 2021, conform prevederilor articolului 92 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. Asociaţiei Persoanelor cu Handicap „Sporting Club“ Galaţi i-a fost acordată suma de 

266.479,20 de lei pentru realizarea proiectului „Mobilitate rurală pentru persoanele cu dizabilităţi 

locomotorii“, constând în achiziţionarea unui microbuz adaptat.  

 

LEGISLAŢIE 

Informaţii despre proiecte de acte administrative iniţiate de către instituţie         

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ca autoritate a administraţiei publice locale, Consiliul 

Judeţean Galaţi adoptă hotărâri în cadrul şedinţei în plen.  

În anul 2021, activitatea Consiliul Judeţean Galaţi constituit pentru mandatul 2020-2024 se 

reflectă în următorii indicatori: 

Indicator/perioada din mandatul 2020-2024 01.01.2021 – 31.12.2021 

Numărul şedinţelor de plen, 

     din care: 
16 

      - şedinţe ordinare 12 

      - şedinţe extraordinare 4 

Numărul de hotărâri adoptate 325 
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Iniţiator/iniţiatori ai actului administrativ:  

- iniţiator unic, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 325 

- preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi alţi consilieri judeţeni 0 

- alţi consilieri judeţeni 0 

  

Hotărârile adoptate în anul 2021 au vizat rezolvarea problemelor judeţului în diferite 

domenii, astfel: alocarea de sume pentru consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19; organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; buget-finanţe; gestionarea patrimoniului 

judeţului; asigurarea serviciilor publice de interes judeţean (servicii sociale); dezvoltarea economico-

socială a judeţului prin aprobarea unor investiţii noi şi continuarea proiectelor de investiţii începute 

anterior anului 2021 (reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsoane 

de drumuri judeţene, extinderea şi modernizarea variantei ocolitoare a municipiului Galaţi, lucrări de 

investiţii la toate spitalele din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, sistemul de management 

integrat al deşeurilor etc.); premierea elevilor absolvenţi ai şcolilor gimnaziale din mediul rural care 

au obţinut rezultate deosebite la admiterea la liceu în anul şcolar 2021-2022; acordarea de burse de 

ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de 

Consiliului Judeţean Galaţi; aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes judeţean; cooperarea sau asocierea cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni.  

Hotărârile adoptate au fost supuse controlului de legalitate al prefectului şi nu au fost 

semnalate încălcări ale legii.  

Hotărârile au fost publicate în Monitorul oficial local al judeţului Galaţi, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. În cursul anului 2021 s-au realizat 16 numere ale Monitorului 

oficial local al judeţului Galaţi, ce conţin 325 de acte administrative şi totalizează un număr de 3.306 

pagini. Acestea pot fi vizionate pe pagina web, în meniul „Monitorul Oficial Local”, submeniul 

„Monitorul Oficial al judeţului Galaţi”. 

În anul 2021, în exercitarea atribuţiilor conferite de lege, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Galaţi a emis un număr de 518 dispoziţii cu caracter general sau individual. 

Activitatea comisiilor de specialitate  

Comisiile de specialitate au contribuit la funcţionarea eficientă a Consiliului Judeţean Galaţi, 

prin aprofundarea aspectelor de oportunitate, necesitate şi legalitate stipulate în fiecare proiect de 

hotărâre. Activitatea acestora s-a concretizat în avizarea proiectelor de hotărâre supuse analizei.  

Comisiile de specialitate constituite la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi au fost: Comisia 

nr. 1 pentru buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială; Comisia nr. 2 pentru 

promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
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europeană; Comisia nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia 

mediului şi de servicii publice; Comisia nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 

sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement; Comisia nr. 5 pentru administraţie 

publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 

Comisia nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice 

şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură. 

În anul 2021, Comisiile de specialitate s-au întrunit în 91 de şedinţe, desfăşurate în sistem 

online, după cum urmează: 

Comisia/perioada din mandat 

01.01.2021 – 31.12.2021 

(mandatul 2020-2024) 

Nr. şedinţe Nr. avize 

Comisia nr. 1 24 201 

Comisia nr. 2 12 82 

Comisia nr. 3 12 21 

Comisia nr. 4 15 163 

Comisia nr. 5 13 146 

Comisia nr. 6 15 76 

 

În ceea ce priveşte participarea activă la procesul de elaborare a actelor normative (legi, 

hotărâri ale Guvernului României, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului României, 

ordine ale miniştrilor etc.) facem precizarea că propunerile, opiniile, sugestiile cu privire la 

proiectele de acte normative au fost înainte prin structura asociativă de resort, respectiv Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România. Consiliul Judeţean Galaţi a transmis recomandări 

pentru 367 de proiecte de acte normative (legi, hotărâri ale Guvernului României, ordine ale 

miniştrilor etc.) 

În exercitarea dreptului la iniţiativă legislativă al Consiliului Judeţean Galaţi au fost 

întocmite următoarele: 

- proiectul Hotărârii Guvernului României privind aprobarea transferului managementului asistenţei 

medicale al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului 

Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi; 

- proiectul Hotărârii Guvernului României pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3.18 

„Reţeaua de drumuri comunale din judeţul Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind 

aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate 

privată deschise circulaţiei publice; 

- proiectul Hotărârii Guvernului României privind alocarea unei sume de 19.849 mii lei din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru 

Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi; 
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- proiectul Hotărârii Guvernului României privind alocarea sumei de 118.321 mii lei din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unităţile 

administrativ–teritoriale judeţul Galaţi şi municipiul Galaţi.  

 

Priorităţile legislative pentru perioada următoare privesc gestionarea problemelor de interes 

judeţean în favoarea cetăţenilor pe care îi reprezentăm, consolidarea capacităţii de acţiune pentru 

depăşirea unor potenţiale situaţii de criză din unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi,  

precum şi implementarea de reforme care să conducă la un nivel ridicat de rezilienţă şi dezvoltare 

echilibrată a judeţului Galaţi, prin redresare economică şi socială. 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 

 

 

 

 

 
 
 
 


