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HOTĂRÂREA NR. 250 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a serviciului public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi, 
a modalităţii de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în 
aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ–teritoriale judeţul Galaţi, a Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, a Caietului de sarcini al 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi şi a Documentaţiei de atribuire a 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competenţă a unităţii administrativ–teritoriale judeţul Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.162/20.05.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), ale art. 16 alin. (1), ale art. 17 alin. (1), lit. b), h), j
1
), j

2
), p) ale art. 20 alin. 

(6) şi alin. (7) lit. a, ale art. 23, ale art. 23
1
, ale art. 28 alin. (1) şi ale art. 37 alin.(1), (2), (3) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. LI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului comun al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 131/1401/2019 privind 
documentele standard şi contractul - cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public 
de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local; 

Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii 
nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Anunţul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene la data de 28.11.2018, având nr. 2018/S 230-525773; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi f), alin. (5) lit. m) şi art. 182 alin. (1) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a serviciului public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ–teritoriale judeţul Galaţi, 
conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art.2. Se aprobă Modalitatea de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ–teritoriale judeţul Galaţi. 
 
Art.3. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate în judeţul Galaţi, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul 

Galaţi, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
Art.5. Se aprobă Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ–teritoriale judeţul Galaţi, 
conform Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri, cu subcapitolele componente. 
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Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia arhitect şef prin 
Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport Public. 

 
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei arhitect şef şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 

Compartimentului cancelarie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI      

         Anexa nr. 1 
    

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind stabilirea modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați 
 
1. Informații generale privind studiul de oportunitate 

 
1.1 Titlul lucrării 
Studiu de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în 

aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați; 
 

1.2. Elaboratorul studiului de oportunitate 
Consiliul Județean Galați, Direcţia Arhitect Şef – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport Public. 

 
1.3. Definiții 
În măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite vor avea urmatorul înţeles: 

 

entitatea contractantă 
unitatea administrativ-teritorială Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, care are 
competenţa  legală de a delega gestiunea serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate     

autoritate de autorizare 
înseamnă structură locală cu atribuţii de reglementare, autorizare, monitorizare și 
control al serviciului de transport rutier județeană de persoane prin curse regulate, 
înfiinţată în cadrul aparatului de specialitate al președintelui consiliului județean 

activitate de transport public 
județean  

suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu 
ajutorul vehiculelor, pe distanţe și în condiții prestabilite. 

continuitatea serviciului de 
transport public 

înseamnă capacitatea de menţinere și reconstituire a funcţiilor esenţiale ale serviciului 
de transport, respectiv activităţile sau sarcinile pe care un operator de transport trebuie 
să le îndeplinească în siguranţă pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru 
susţinerea funcţiilor social-economice ale unei zone, în cazul unor situaţii 
perturbatoare previzionate sau de urgenţă 

operator  

operatorul de transport rutier - întreprindere care desfăşoară activitatea de transport 
rutier de mărfuri și/sau persoane, contra cost, astfel cum este definit și licentiat în 
conformitate cu prevederile OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările și completările ulterioare. 

programul de transport județean 
de persoane prin curse regulate 

 
 
 
 

programul propus și aprobat de consiliul județean, prin care se stabilesc traseele, 
graficele de circulaţie, numărul autovehiculelor necesare, precum și capacitatea de 
transport minimă în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse 
regulate în aria  teritorială de competenţă a Entității contractante. Capacitatea de 
transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în 
certificatul de clasificare pe stele sau categorii. 

program de circulaţie 

înseamnă documentul utilizat în transportul rutier județean de persoane prin curse 
regulate, care conţine în principal informații privind traseul, capetele de traseu, 
lungimea traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre 
staţii, zilele de circulaţie a curselor, orele de sosire a curselor judeţene în/la staţiile 
publice/capetele de traseu; 

traseu 
parcursul care asigură legătura între mai multe localităţi și/sau obiective, cuprinse între 
două capete, pe care se efectuează transport public județean de persoane prin curse 
regulate. 

staţie publică  

punctul de pe un traseu cuprins în programul de transport județean de persoane prin 
curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să 
aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc 
autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate. 

tarif de călătorie 
înseamnă preţul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării 
Titlurilor de călătorie, aprobat de către Entitatea contractantă, potrivit dispoziţiilor 
legale și prezentului contract; 

titluri de călătorie 

înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, legitimaţii de călătorie, 
autorizaţii de călătorie gratuită, carduri magnetice sau fără contact (contactless) emise 
conform prevederilor legale de autoritățile competente sau operatori, după caz, în baza 
cărora este permis accesul în mijloacele de transport public, iar călătoria este 
autorizată. Titlurile de călătorie sunt nominale sau nenominale, transmisibile sau 
netransmisibile, după caz; 

serviciul public de transport 
județean de persoane prin curse 
regulate 

-serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate efectuat de un 
operator de transport rutier între localităţile județului Galați, fără a depăşi limitele 
administrativ-teritoriale ale acestuia.  
- serviciul public de transport județean se realizează prin intermediul unei 
infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de transport, 
formează sistemul serviciului public de transport local și județean.              

sistemul serviciului public de 
transport județean 

Este format din infrastructura tehnico-edilitară specifică, împreună cu mijloacele de 
transport. 

 
infrastructura tehnico-edilitară 

Infrastructura tehnico-edilitară cuprinde: 
a) construcţii, instalaţii și echipamente specifice pentru întreţinerea, repararea și 
parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, staţii de 
spălare și igienizare etc.; 
b) dispecerate și dotări speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de 
transport, de intervenţie și de depanare; 
c) calea de rulare a tramvaielor și a metroului; 
d) echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri și elemente de susţinere, în 
cazul transportului pe cablu; 
e) reţele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou și pentru transportul 
pe cablu; 
f) sistemul energetic de alimentare a reţelelor de contact electrice, staţii de 
transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente reţelelor 
de contact; 
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g) reţeaua de drumuri, tuneluri, căi navigabile, galerii și staţii de metrou, precum și 
construcţii și instalaţii aferente; 
h) amenajări stradale, precum: staţii de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a 
legitimaţiilor de călătorie; 
i) autogări și terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători; 
 j) gări fluviale. 

mijloace de transport destinate 
serviciului public de transport 
județean de persoane  

autobuze - autovehicule destinate și echipate pentru transportul de persoane și al 
bagajelor acestora, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu 
modificări și completări;    

 
gestiune directă 

- modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale își asumă 
nemijlocit prestarea serviciului public de transport local și județean și toate sarcinile și 
responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, 
finanţarea și controlul funcţionării serviciului public de transport local și județean, 
precum și administrarea sistemului de utilități publice aferente. 
-Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau 
privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile 
sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare, care pot fi: 
a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, 
înfiinţate și organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeţene, după 
caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
respective; 
b) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, la al căror capital social nu există participare privată directă, 
cu excepţia formelor de participare a capitalului privat al altor persoane juridice 
controlate de respectiva unitate administrativ-teritorială care nu oferă controlul sau 
dreptul de veto; 
c) operatori regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
gestiune delegată 

- modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din 
competenţele și responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de 
utilități publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.  
Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziţia 
operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și 
dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme. 
- delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și 
exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau 
numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor 
analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un 
studiu de oportunitate; 

contract înseamnă contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, inclusiv toate anexele la acesta; 

data intrării în vigoare înseamnă data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public județean de persoane; 

licență de traseu înseamnă actul tehnic și juridic emis de Autoritatea locală competentă, ca anexă la 
contractul de delegare a gestiunii, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în 
trafic, care atestă că operatorul de transport are dreptul să presteze serviciul de 
transport persoane, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un 
anumit traseu; 

 
redevența 

în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție 
de către proprietarul bunurilor (UAT Județul Galați – prin Consiliul Județean Galați), 
operatorul de transport rutier se obligă să plătească o redevență calculată anual similar 
amortizării, într-un anumit procent din valoarea totală anuală rămasă a bunurilor puse 
la dispoziție; 

 
bunuri  de retur 

bunurile publice puse la dispoziție de către proprietar către Operator în scopul 
executării Contractului, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele 
existente, dezvoltate și modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local 
sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de 
investiții și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice 
sarcini, proprietarului; 

 
bunuri de preluare 

bunurile dobândite de către Operator cu acordul Entității Contractante, rezultate prin 
folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparțin 
Operatorului și care sunt, utilizate de acesta în scopul executării Contractului. La 
încetarea Contractului, din orice cauză, Entitatea contractantă are dreptul de a dobândi 
bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de [...] de zile de la 
încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor 
de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu 
înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Entității 
Contractante; 

 
bunuri proprii 

respectiv bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în 
scopul executării Contractului, pe durata acestuia. La încetarea Contractului, din orice 
cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului; 

 
obligație de serviciu public 

-autoritatea administrației publice locale impune sau contactează obligații de serviciu 
public și poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive și/sau 
compensații de orice natură; 
-prin obligație de serviciu public se înțelege o cerință definită sau stabilită de 
autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de 
interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese 
comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași 
condiții fără a fi retribuit.  
-contractele de servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de 
compensații; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
compensație pentru serviciu public diferența de tarif pentru unele categorii de populație, pentru asigurarea suportabilității 

costurilor de către utilizatori, acordate de la bugetul județean; 
utilizator al serviciului public de 
transport județean de persoane 
prin curse regulate 

persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public județean; 
 

A.N.R.S.C. înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice; 

 
 

1.4. Referințe legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere 

 
Regulamentul (CE)  

nr. 1.370/2007 

Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
Comunicarea Comisiei 2014/C 
92/01   

Comunicarea Comisiei 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și 
rutier de călători; 

 
Regulamentul (CE) 

nr. 1071/2009   

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire 
a unor   norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea 
ocupației de operator de transport rutier; 

 
Legea nr. 92/2007 

Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 
92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Legea nr. 51/2006 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
Ordinul MT nr. 972/2007 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transport public local;   

 
OG nr. 27/2011 

Ordonanță de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
OUG nr. 70/2020 

O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 
2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum 
și a altor acte normative; 

 
OUG nr. 130/2021 

O.U.G.  nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

 
Ordinul comun 
ANRSCUP/ANAP  
nr. 131/1.401/2019   

Ordinul comun ANRSCUP/ANAP nr. 131/1.401/2019  privind documentele standard 
și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport de persoane în unitățile  administrativ-teritoriale, realizat 
cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie; 

 
Ordinul A.N.R.S.C  
nr. 272/2007 

Ordinul președintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 
privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 
local de persoane, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Legea nr. 99/2016 

Legea achizițiilor sectoriale nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

1.5. Obiectul și scopul studiului 
Prezentul studiu de oportunitate este un document necesar și obligatoriu în pregătirea procedurii pentru atribuirea contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale 
Județul Galați. 

Obiectul prezentului studiu de oportunitate este de a analiza și stabili soluția optimă de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate.   

Prezentul studiu va justifica fundamentarea soluțiilor de delegare alese, ținând cont de riscul transferat operatorului și va reprezenta unul din 
documentele necesare pentru documentația de atribuire și demararea procedurii de atribuire a contractului de delegare. 

Potrivit art. 250 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale „În orice situație în care o entitate contractantă intenționează să 
realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie 
prestarea, gestionarea și operarea de servicii, entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra 
necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod”. 

Prevederile art. 251 din aceeași lege stabilesc :   
               „(1) Prin studiul de fundamentare menționat la art. 250 alin. (1) entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului 
implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de 
lucrări și concesiunile de servicii. 

        (2) În cazul în care, urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare 
nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract sectorial.” 

 
Definirea riscului de operare se realizează prin prevederile art. 6 din Legea nr. 100 privind concesiunile, respectiv : 

   (3) Riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții: 
a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune; 
b) implică expunerea la fluctuațiile pieței; 
c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor 

investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor. 
(4) În sensul alin. (3), riscul de operare poate consta în: 
a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii; 
b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de 

servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul 
operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune; 

c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă.” 
 

În conformitate cu prevederile art 251 din Legea 99/2016, respectiv art.8 din legea 100/2016, “ Prin studiul de fundamentare ... entitatea 
contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul 
economic. 

   (2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului 
de operare, ..., va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, ... . 
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   (3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului 

de operare, ... nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică sau contract sectorial, 
după caz” 

 
Potrivit art.1 din Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de transport public local de călători face 

parte din serviciile comunitare de utilități publice și sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care 
asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale. 
 

1.6. Serviciul care face obiectul delegării 
Serviciul care face obiectul delegării presupune prestarea propriu-zisă a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați pe  traseele  cuprinse  în  Programul de transport public 
județean de persoane prin curse regulate. 

Prestarea acestei activități se va executa astfel încât să se realizeze : 
a) continuitatea și permanența activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 
b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului; 
c) controlul calității serviciului prestat; 
d)  respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității; 
e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
f)  respectarea regulamentului serviciului public de transport aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii; 
g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; 
h) asigurarea capacității de transport, pentru prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria administrativ-teritoriala a Unității 

Administrativ-Teritoriale Județul Galați; 
i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și 

asigurării unui serviciu de calitate; 
j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în Regulamentul serviciului de transport; 
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient. 
 

2. Situația existentă a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate  

2.1. Aria teritorială 

Așezarea geografică. Județul Galați este situat în partea central-estică a României, desfăşurându-se între 45o25’ și 46o10’ latitudine nordică, 
între 27o20’ și 28o10’ longitudine estică. Ca poziție geografică, județul Galați se înscrie în aria județelor pericarpatice-dunărene, fiind situat în partea 
cea mai sudică a Moldovei, la confluența a trei mari ape curgătoare: Dunăre, Siret și Prut, în sectorul fluvio-maritim al țării. 

 
În partea de nord se mărginește cu județul Vaslui, la est, Prutul formează granița naturală cu Republica Moldova, spre sud, Dunărea stabilește 

limita cu județul Tulcea, la sud-vest, pe linia Siretului, are ca vecin județul Brăila, iar la vest și nord-vest, în mare parte pe cursul aceluiași râu, se 
învecinează cu județul Vrancea. În aceste limite geografice județul Galați ocupă 4466,3 km2, adică 1,9 la sută din suprafața României.  

 
Relieful 
Prin poziția să la exteriorul arcului carpatic, județul Galați ocupă zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-

europeană, sud-europeană și, în parte, central-europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condițiile climaterice, în învelișul vegetal și de soluri, cât și 
în structura geologică a reliefului. 

Aceasta din urmă oferă o priveliște cu înălțimi domolite, cuprinse între 310m în nord și 5-10m la sud. 
 
Regiunea în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord și mai slabă în sud, distingându-se, după altitudine, 

poziție și particularități de relief, cinci unități geomorfologice: Podișul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului 
Inferior și Lunca Prutului de Jos. 

 
Clima 
Teritoriul Județului Galați aparține în totalitate sectorului cu climă continentală (partea sudică și centrală însumând mai bine de 90% din 

suprafață, se încadrează în ținutul cu climă de câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% din teritoriu, în ținutul cu climă de dealuri). În 
ambele ținuturi climatice, verile sunt foarte calde și uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar și de întreruperi frecvente provocate 
de advecțiile de aer cald și umed din S și SV care determină intervale de încălzire și de topire a stratului de zăpadă. Pe fundalul climatic general, 
luncile Siretului, Prutului și Dunării introduc în valorile și regimul principalelor elemente meteorologice, modificări care conduc la crearea unui 
topoclimat specific de luncă, mai umed și mai răcoros vara și mai umed și mai puțin rece iarna. 

Circulația generală a atmosferei are ca trăsături principale frecvența relativ mare a advecțiilor lente de aer temperat – oceanic din V și NV 
(mai ales în semestrul cald), frecvența de asemenea mare a advecțiilor de aer temperat – continental din NE și E (mai ales în anotimpul rece), precum 
și advecțiile mai puțin frecvente de aer arctic din N și aer tropical maritim din SV și S. 

 
Regiune 
Județul Galați face parte din Regiunea de  Dezvoltare Sud-Est (împreună cu județele Vrancea, Buzău, Brăila, Constanța  și Tulcea), din 

Euroregiunea Dunării de Jos (alături de raioanele din sudul  Republicii Moldova și vestul Ucrainei) precum și din Zona Economică Liberă  “Galați-
Giurgiulești-Reni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

2.2. Populație  
Conform datelor furnizate de INS, la nivelul lunii iulie 2020 repartizarea populației în județul Galați pe segmente de vârstă este după cum 

urmează: 
 

 
 
Conform datelor furnizate de INS, la nivelul lunii iulie 2020 repartizarea populației în județul Galați în funcție de rezidență și gen este după 

cum urmează: 
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Conform datelor furnizate de INS, la nivelul anului 2019 repartizarea populației în județul Galați pentru fiecare localitate în parte, precum și 

situația elevilor și profesorilor, angajaților, este după cum urmează: 
 

POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU LA 1 IULIE 
  

   
AN  

Populaţia totală după 
domiciliu  
la 1 iulie  

din ca re :  

Masculin  Feminin  

  
JUDEŢUL  GALAŢI  
   

  
  

2015  

  
  

633970 

  
  

312506  

  
  

321464 
   2016 631868 311331  320537 
   20171)  630288 310606  319682 
   2018  627588 309418  318170 
   2019  627941 309977  317964 

MUNICIPIUL GALAŢI  
   

  
2015  305690 

  
147036  158654 

   2016  304500 146260  158240 
   20171)  304393 146223  158170 
   2018 303808 146157  157651 
   2019  306409 147804  158605 

MUNICIPIUL TECUCI  
   

  
2015 45805 

  
22173  23632 

   2016  45141 21779  23362 
   20171)  44844 21690  23154 
   2018  44273 21381  22892 
   2019 43947 21198  22749 

ORAŞ BEREŞTI  
   

  
2015  3440 

  
1727  1713 

   2016 3348 1670  1678 
   20171) 3301 1635  1666 
   2018  3270 1617  1653 
   2019  3170 1565  1605 

ORAŞ TÎRGU BUJOR  
   

  
2015  7454 

  
3714  3740 

   2016  7362 3665  3697 
   20171)  7291 3629  3662 
   2018 7262 3619  3643 
   2019  7160 3571  3589 

BĂLĂBĂNEŞTI  
   

  
2015 2056 

  
1061  995 

   2016  2062 1067  995 
   20171)  2041 1055  986 
   2018  1998 1033  965 
   2019 1962 1020  942 

BĂLĂŞEŞTI  
   

  
2015  2362 

  
1216  1146 

   2016 2349 1210  1139 
   20171)  2324 1190  1134 
   2018  2294 1168  1126 
   
  

2019  
  

2254 1146  
  

1108 

  
AN  

Populaţia totală după 
domiciliu  
la 1 iulie  

din care :  

Masculin  Feminin  

  
BĂLENI  
   

  
  

2015 
  

2451 

  
  

1267  
  

1184 
   2016  2417 1250  1167 
   20171)  2403 1240  1163 
   2018  2344 1200  1144 
   2019 2297 1170  1127 

BĂNEASA  
   

  
2015  2145 

  
1099  1046 

   2016 2155 1095  1060 
   20171)  2130 1077  1053 
   2018  2094 1072  1022 
   2019  2060 1060  1000 

BARCEA  
   

  
2015  6469 

  
3316  3153 

   2016  6474 3301  3173 
   20171) 6469 3296  3173 
   2018  6457 3277  3180 
   2019  6453 3279  3174 

BEREŞTI‐MERIA  
   

  
2015  3883 

  
1980  1903 

   2016  3814 1962  1852 
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   20171)  3734 1920  1814 
   2018 3647 1891  1756 
   2019 3581 1871  1710 

BRĂHĂŞEŞTI  
   

  
2015  9842 

  
4819  5023 

   2016 9942 4922  5020 
   20171)  10011 4961  5050 
   2018  9999 4962  5037 
   2019  10027 4992  5035 

BRANIŞTEA  
   

  
2015  4371 

  
2186  2185 

   2016  4395 2201  2194 
   20171) 4405 2221  2184 
   2018  4396 2220  2176 
   2019  4373 2200  2173 

BUCIUMENI  
   

  
2015  2568 

  
1273  1295 

   2016  2531 1262  1269 
   20171)  2507 1253  1254 
   2018 2493 1253  1240 
   2019  2450 1231  1219 

CAVADINEŞTI  
   

  
2015 3035 

  
1546  1489 

   2016  3029 1557  1472 
   20171)  2995 1544  1451 
   2018  2944 1516  1428 
   
  

2019  
  

2918 1501  
  

1417 

  
AN  

Populaţia totală după 
domiciliu  
la 1 iulie  

din care :  

Masculin  Feminin  

  
CERŢEŞTI  
   

  
  

2015 
  

2397 

  
  

1230  
  

1167 
   2016  2415 1234  1181 
   20171)  2374 1227  1147 
   2018  2357 1222  1135 
   2019 2333 1207  1126 

CORNI  
   

  
2015  2248 

  
1163  1085 

   2016 2229 1161  1068 
   20171)  2195 1151  1044 
   2018  2153 1140  1013 
   2019  2125 1124  1001 

COROD  
   

  
2015  7776 

  
3912  3864 

   2016  7701 3864  3837 
   20171) 7662 3845  3817 
   2018  7583 3813  3770 
   2019  7515 3780  3735 

COSMEŞTI  
   

  
2015  6782 

  
3447  3335 

   2016  6760 3424  3336 
   20171)  6743 3425  3318 
   2018 6666 3380  3286 
   2019 6585 3335  3250 

COSTACHE NEGRI  
   

  
2015  2752 

  
1416  1336 

   2016 2767 1423  1344 
   20171)  2780 1426  1354 
   2018  2754 1405  1349 
   2019  2742 1401  1341 

CUCA  
   

  
2015  2306 

  
1151  1155 

   2016  2258 1126  1132 
   20171) 2224 1114  1110 
   2018  2165 1087  1078 
   2019  2124 1062  1062 

CUDALBI  
   

  
2015  7648 

  
3855  3793 

   2016  7612 3820  3792 
   20171)  7514 3777  3737 
   2018 7489 3757  3732 
   2019  7439 3743  3696 

CUZA VODĂ  
   

  
2015 2830 

  
1430  1400 

   2016  2793 1420  1373 
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   20171)  2746 1397  1349 
   2018  2724 1391  1333 
   
  

2019  
  

2682 1366  
  

1316 

  
AN  

Populaţia totală după 
domiciliu  
la 1 iulie  

din care :  

Masculin  Feminin  

  
DRĂGĂNEŞTI  
   

  
  

2015 
  

6628 

  
  

3427  
  

3201 
   2016  6613 3409  3204 
   20171)  6695 3445  3250 
   2018  6695 3442  3253 
   2019 6679 3417  3262 

DRĂGUŞENI  
   

  
2015  5837 

  
3079  2758 

   2016 5829 3072  2757 
   20171)  5795 3065  2730 
   2018  5745 3050  2695 
   2019  5690 3025  2665 

FÎRŢĂNEŞTI  
   

  
2015  5211 

  
2654  2557 

   2016  5185 2655  2530 
   20171) 5188 2664  2524 
   2018  5122 2620  2502 
   2019  5097 2619  2478 

FOLTEŞTI  
   

  
2015  3322 

  
1713  1609 

   2016  3326 1718  1608 
   20171)  3290 1692  1598 
   2018 3242 1675  1567 
   2019 3178 1645  1533 

FRUMUŞIŢA  
   

  
2015  5541 

  
2783  2758 

   2016 5557 2794  2763 
   20171)  5513 2777  2736 
   2018  5460 2746  2714 
   2019  5406 2723  2683 

FUNDENI  
   

  
2015  3953 

  
1955  1998 

   2016  3907 1929  1978 
   20171) 3889 1928  1961 
   2018  3832 1894  1938 
   2019  3791 1881  1910 

GHIDIGENI  
   

  
2015  6847 

  
3425  3422 

   2016  6908 3477  3431 
   20171)  6909 3478  3431 
   2018 6944 3497  3447 
   2019  6922 3504  3418 

GOHOR  
   

  
2015 3438 

  
1765  1673 

   2016  3406 1756  1650 
   20171)  3348 1724  1624 
   2018  3306 1702  1604 
   
  

2019  
  

3267 1675  
  

1592 

  
AN  

Populaţia totală după 
domiciliu  
la 1 iulie  

din care :  

Masculin  Feminin  

  
GRIVIŢA  
   

  
  

2015 3852 

  
  

2004  1848 
   2016  3842 2003  1839 
   20171)  3793 1973  1820 
   2018  3764 1968  1796 
   2019 3728 1953  1775 

INDEPENDENŢA  
   

  
2015  4756 

  
2319  2437 

   2016 4791 2334  2457 
   20171)  4751 2310  2441 
   2018  4706 2295  2411 
   2019  4656 2273  2383 

IVEŞTI  
   

  
2015  10210 

  
5134  5076 

   2016  10199 5133  5066 
   20171) 10232 5144  5088 
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   2018  10174 5113  5061 
   2019  10140 5107  5033 

JORĂŞTI  
   

  
2015  1854 

  
969  885 

   2016  1844 956  888 
   20171)  1826 952  874 
   2018 1820 951  869 
   2019 1798 944  854 

LIEŞTI  
   

  
2015  11005 

  
5446  5559 

   2016 10955 5425  5530 
   20171)  10892 5391  5501 
   2018  10879 5374  5505 
   2019  10865 5388  5477 

MĂSTĂCANI  
   

  
2015  5027 

  
2579  2448 

   2016  5034 2596  2438 
   20171) 4965 2570  2395 
   2018  4887 2513  2374 
   2019  4771 2451  2320 

MATCA  
   

  
2015  12536 

  
6445  6091 

   2016  12523 6436  6087 
   20171)  12453 6395  6058 
   2018 12385 6337  6048 
   2019  12348 6320  6028 

MOVILENI  
   

  
2015 3375 

  
1770  1605 

   2016  3389 1773  1616 
   20171)  3397 1764  1633 
   2018  3365 1744  1621 
   
  

2019  
  

3372 1743  
  

1629 

  
AN  

Populaţia totală după 
domiciliu  
la 1 iulie  

din care :  

Masculin  Feminin  

  
MUNTENI  
   

  
  

2015 
  

7783 

  
  

4000  
  

3783 
   2016  7761 3998  3763 
   20171)  7727 3968  3759 
   2018  7679 3946  3733 
   2019 7651 3938  3713 

NĂMOLOASA  

   

  

2015  2196 

  
1074  1122 

   2016  2195 1079  1116 
   20171) 2143 1055  1088 
   2018  2117 1055  1062 
   2019  2048 1027  1021 

NEGRILEŞTI  
   

  
2015  2558 

  
1302  1256 

   2016  2579 1306  1273 
   20171)  2600 1319  1281 
   2018 2605 1324  1281 
   2019 2583 1318  1265 

NICOREŞTI  
   

  
2015 4133 

  
2041  2092 

   2016 4151 2048  2103 
   20171)  4126 2034  2092 
   2018  4098 2027  2071 
   2019  4041 1997  2044 

OANCEA  
   

  
2015  1430 

  
722  708 

   2016  1417 712  705 
   20171) 1438 731  707 
   2018  1459 756  703 
   2019  1510 794  716 

PECHEA  
   

  
2015  11410 

  
5857  5553 

   2016  11378 5847  5531 
   20171)  11322 5813  5509 
   2018 11248 5770  5478 
   2019  11152 5712  5440 

PISCU  
   

  
2015 4931 

  
2518  2413 

   2016  4887 2489  2398 
   20171)  4841 2472  2369 
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   2018  4814 2448  2366 
   2019 4775 2430  2345 

POIANA  
   

  
2015  1756 

  
882  874 

   2016 1798 920  878 
   20171) 1764 902  862 
   2018  1753 889  864 
   
  

2019  
  

1727 865  
  

862 

  
AN  

Populaţia totală după 
domiciliu  
la 1 iulie  

din care :  

Masculin  Feminin  

  
PRIPONEŞTI  
   

  
  

2015 
  

2254 

  
  

1119  
  

1135 
   2016  2237 1119  1118 
   20171)  2198 1098  1100 
   2018  2188 1096  1092 
   2019 2133 1079  1054 

RĂDEŞTI  
   

  
2015  1589 

  
855  734 

   2016 1560 835  725 
   20171)  1535 822  713 
   2018  1520 818  702 
   2019  1478 794  684 

REDIU  
   

  
2015  2237 

  
1141  1096 

   2016  2214 1120  1094 
   20171) 2155 1092  1063 
   2018  2103 1060  1043 
   2019  2060 1044  1016 

SCÎNTEIEŞTI  
   

  
2015  2534 

  
1356  1178 

   2016  2517 1356  1161 
   20171)  2490 1334  1156 
   2018 2460 1319  1141 
   2019 2422 1288  1134 

SCHELA  
   

  
2015  3848 

  
1992  1856 

   2016 3846 1996  1850 
   20171)  3870 2001  1869 
   2018  3829 1974  1855 
   2019  3875 1995  1880 

ŞENDRENI  
   

  
2015  4453 

  
2259  2194 

   2016  4610 2335  2275 
   20171) 4782 2423  2359 
   2018  4969 2499  2470 
   2019  5092 2546  2546 

SLOBOZIA CONACHI  
   

  
2015  4416 

  
2260  2156 

   2016  4394 2248  2146 
   20171)  4325 2216  2109 
   2018 4259 2181  2078 
   2019  4196 2143  2053 

SMÎRDAN  
   

  
2015 5491 

  
2821  2670 

   2016  5601 2875  2726 
   20171)  5690 2918  2772 
   2018  5760 2939  2821 
   
  

2019  
  

5820 2963  
  

2857 

  
AN  

Populaţia totală după 
domiciliu  
la 1 iulie  

din care :  

Masculin  Feminin  

  
SMULŢI  
   

  
  

2015 
  

1475 

  
  

779  
  

696 
   2016  1466 773  693 
   20171)  1454 768  686 
   2018  1422 753  669 
   2019 1397 741  656 

SUCEVENI  
   

  
2015  1816 

  
912  904 

   2016 1794 897  897 
   20171)  1737 871  866 
   2018  1684 839  845 
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   2019  1629 819  810 

SUHURLUI  
   

  
2015  1419 

  
752  667 

   2016  1436 759  677 
   20171) 1425 752  673 
   2018  1429 756  673 
   2019  1405 741  664 

ŢEPU  
   

  
2015  2547 

  
1297  1250 

   2016  2516 1287  1229 
   20171)  2503 1267  1236 
   2018 2446 1241  1205 
   2019 2397 1210  1187 

TUDOR VLADIMIRESCU  
   

  
2015  5330 

  
2598  2732 

   2016 5301 2596  2705 
   20171)  5221 2564  2657 
   2018  5191 2553  2638 
   2019  5134 2535  2599 

TULUCEŞTI  
   

  
2015  7727 

  
3874  3853 

   2016  7703 3866  3837 
   20171) 7704 3855  3849 
   2018  7673 3846  3827 
   2019  7595 3815  3780 

UMBRĂREŞTI  
   

  
2015  7325 

  
3660  3665 

   2016  7304 3662  3642 
   20171)  7260 3644  3616 
   2018 7213 3625  3588 
   2019  7144 3584  3560 

VALEA MĂRULUI  
   

  
2015 3696 

  
1882  1814 

   2016  3685 1878  1807 
   20171)  3668 1856  1812 
   2018  3627 1840  1787 
   
  

2019  
  

3605 1816  
  

1789 

  
AN  

Populaţia totală după 
domiciliu  
la 1 iulie  

din ca re :  

Masculin  Feminin  

  
VÎNĂTORI  
   

  
  

2015 
  

5518 

  
  

2803  
  

2715 
   2016  5728 2902  2826 
   20171)  5899 2987  2912 
   2018  6126 3077  3049 
   2019 6308 3167  3141 

VÎRLEZI  
   

  
2015  2052 

  
1023  1029 

   2016 2080 1044  1036 
   20171)  2051 1031  1020 
   2018  2021 1026  995 
   2019  1992 1010  982 

VLĂDEŞTI  
   

  
2015  2344 

  
1243  1101 

   2016  2348 1245  1103 
   20171) 2338 1245  1093 
   2018  2399 1279  1120 
   
   

2019  
  

2458 
  

1312  
  

1146 
  

    1) date revizuite  
 

3. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI CAEN REV.2 
  

  
JUDEŢUL  
GALAŢI  
   

  
  
2015  

  
  

105375  

  

1942  

  
  

28532  

  
  

10999  

  

18051  

  

6311  

  
  

1256  

  
  

4242  

  

9157  

  
  

7620 

   2016  107041  2028  27918  11626  18000  7048  1291  4150  9397  7391 
   2017  110192  2169  28414  11750  18942  7102  1212  4213  9300  7868 
   2018  112623  2028  28137  11254  21006  6970  1271  4314  9197  8153 
   2019  116449  2203  29038  12212  21656  7019  1231  4441  9397  8649 
MUNICIPIUL  
GALAŢI  

  
2015  

88030  

 

802  

 

25044  

 

10159  

 

15391  

 

5660  

 

1090  

 

3011  

 

5434  

 

5758 
   2016  89457  1025  24396  10355  15417  6351  1117  2585  5863  5504 
   2017  91283  932  24499  10295  16200  6360  1037  2700  5708  6003 
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   2018  93218  917  23954  9825  18052  6185  1076  2762  5612  6225 
   2019  95097  1274  23707  10734  18351  6262  1066  2780  5708  6571 
MUNICIPIUL   
TECUCI  

  
2015  

  
5585  

  
133  

  
990  

  
548  

  
1361  

  
226  

  
89  

  
221  

  
825  

  
571 

   2016  5673  139  993  665  1357  258  91  309  818  554 
   2017  6173  143  1120  814  1464  260  91  314  807  589 
   2018  6260  125  1144  754  1623  260  121  322  817  606 
   2019  7448  31  2062  587  1759  296  102  386  880  657 
ORAŞ BEREŞTI  
   

  
2015  

254  

 

18  

 

40  

 

  

 

49  

 

12  

 

4  

 

23  

 

72  

 

15 
   2016  258  19  31    46  13  5  30  74  17 
   2017  271  19  31    48  13  5  30  75  25 
   2018  278  17  31    53  13  4  34  74  25 
   2019  210  17  21    6  9  4  32  72  25 
ORAŞ   
 TÎRGU BUJOR  

  
2015  

702  

 

82  

 

107  

 

8  

 

152  

 

23  

 

9  

 

50  

 

102  

 

106 
   2016  713  33  54  14  180  6  9  87  97  103 
   2017  761  34  53  14  189  16  8  88  99  103 
   2018  808  33  68    210  39  11  86  98  103 
   2019  1031  31  66  6  347  7  12  87  104  169 
BĂLĂBĂNEŞTI  
   

  
2015  

70  

 

  

 

4  

 

  

 

2  

 

1  

 

  

 

15  

 

30  

 

10 
   2016  71    4    2  1    22  26  14 
   2017  73  3  4    2  1    19  26  14 
   2018  99  2  38          19  27  12 
   2019  180  4  4  115        19  26  11 
BĂLĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
70  

  
1  

  
1  

  
  

  
4  

  
  

  
  

  
11  

  
27  

  
17 

   2016  71  1  3        1  18  25  20 
   2017  73  1  4    3    1  15  26  20 

 

   2018  75  1  4    3    1  15  26  22 
   2019  73        9    1  11  28  22 
BĂLENI  
   

  
2015  

  
132  

  
60  

  
4  

  
  

  
6  

  
  

  
2  

  
13  

  
20  

  
10 

   2016  134  71      6      12  18  13 
   2017  138  80      9      8  19  12 
   2018  141  76      9      8  19  14 
   2019  160  102        10    8  19  10 
BĂNEASA  
   

  
2015  

  
64  

  
  

  
3  

  
  

  
10  

  
  

  
  

  
12  

  
24  

  
9 

   2016  65    3    3      17  22  14 
   2017  67    3    3      15  24  15 
   2018  68    3    3      15  24  15 
   2019  59        1      15  24  15 
BARCEA  
   

  
2015  

  
162  

  
  

  
16  

  
11  

  
25  

  
6  

  
  

  
14  

  
58  

  
28 

   2016  165  12  13  11  16  10  1  29  54  14 
   2017  170  12  13  5  17  12  1  27  57  21 
   2018  164  11  7  5  11  12  1  28  56  29 
   2019  155  5  12    5  12  1  28  61  29 
BEREŞTI‐MERIA  
   

  
2015  

  
152  

  
  

  
12  

  
11  

  
14  

  
  

  
1  

  
19  

  
52  

  
32 

   2016  144  10  6  11  14    1  20  42  32 
   2017  148  13  6  11  15    1  20  43  32 
   2018  150  12  6  11  17    1  20  43  33 
   2019  132  7  7  2  10      20  45  33 
BRĂHĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
213  

  
  

  
16  

  
2  

  
16  

  
3  

  
  

  
20  

  
88  

  
56 

   2016  216    20  2  12  3    24  80  71 
   2017  222    25  2  13  3    31  83  51 
   2018  210  2  18  2  6  3    32  81  52 
   2019  169      3     32  79  52 
BRANIŞTEA  
   

  
2015  

  
115  

  
  

  
11  

  
10  

  
16  

  
6  

  
  

  
13  

  
36  

  
9 

   2016  117    10  17  14  4    15  34  13 
   2017  120    11  17  12  3    21  35  13 
   2018  126    21  20  9      21  34  15 
   2019  229    8  19  136      11  36  10 
BUCIUMENI  
   

  
2015  

  
107  

  
15      9      

  
10  

  
36  24 

   2016  109  15      9      18  35  19 
   2017  112  18      9      19  36  16 
   2018  114  18      10      20  35  16 
   
  

2019  
  

101  
  

15            
  

20  
  

34  23 

 

  
CAVADINEŞTI  
   

  
  

2015  

  
  

175  
  

7  
  

7  
  

  
  

9  
  

22  

  
  

1  

  
  

9  
  

43  
  

64 
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   2016  178   7  5    5  10  1  16  41  79 
   2017  183   7  6    5  10  1  16  43  81 
   2018  185   4  5    6  10  1  18  43  84 
   2019  169   4  5        1  18  40  94 
CERŢEŞTI  
   

  
2015  

  
90  

  
9  

  
4  

  
  

  
8  

  
  

  
1  

  
12  

  
34  

  
12 

   2016  91   9  6    8    1  15  30  12 
   2017  94   11  5    9    1  16  31  14 
   2018  87   10  1    6    1  17  30  15 
   2019  71         4    1  18  30  16 
CORNI  
   

  
2015  

  
60  

  
  

  
  

  
1  

  
1  

  
2  

  
  

  
11  

  
26  

  
15 

   2016  61   9    1  1  2  1  11  21  11 
   2017  63   9    1  2  2  1  11  21  11 
   2018  63   8    1  2  2  1  11  21  12 
   2019  63         13      11  22  11 
COROD  
   

  
2015  

  
282  

  
65  

  
16  

  
17  

  
30  

  
15  

  
2  

  
25  

  
67  

  
33 

   2016  286   71  27  10  23  5  1  29  70  40 
   2017  302   81  27  15  24  6  1  22  72  40 
   2018  279   20  59  23  24  6  1  23  72  42 
   2019  288     49  90  19  6  1  24  72  23 
COSMEŞTI  
   

  
2015  

  
182  

  
12  

  
24  

  
6  

  
18  

  
2  

  
  

  
17  

  
60  

  
22 

   2016  185   12  28  16  18  2  1  25  46  16 
   2017  190   17  26  16  19  2  1  25  47  16 
   2018  217   25  20  15  15  2  1  25  47  16 
   2019  177   5  19    13    1  26  50  25 
COSTACHE   
NEGRI  

  
2015  

  
114  

  
  3    16  17  1  

  
14  

  
31  19 

   2016  116   15  1    6  17  1  15  29  19 
   2017  120   15  2    6  17  1  14  30  17 
   2018  164   18  3    6  62  1  14  31  17 
   2019  164     4  2  3  82  1  14  29  10 
CUCA  
   

  
2015  

  
128  

  
56  

  
2  

  
2  

  
6  

  
4  

  
1  

  
9  

  
19  

  
19 

   2016  130   63  6  2  6  4  1  9  18  15 
   2017  137   65  6  2  6  4  1  11  19  12 
   2018  142   75  4  2  7  3    11  19  13 
   
  
  

2019  
  
  

137  
  
  

 75  4    10    1  
  
  

11  
  
  

17  12 

 

  
CUDALBI  
   

  
  

2015  

  
  

191  
  

14  
  

5  
  

1  
  

8  
  

  

  
  

6  

  
  

25  
  

93  
  

25 
   2016  194  10  10  1  12  6  4  31  91  16 
   2017  210  10  10  1  13  6  4  32  95  22 
   2018  231  9  12  1  41  7  4  35  94  20 
   2019  227    5    16  7  4  41  95  51 
CUZA VODĂ  
   

  
2015  

  
73  

  
  

  
  

  
1  

  
11  

  
  

  
  

  
13  

  
26  

  
17 

   2016  59    1  1  11      15  22  3 
   2017  60    1  1  6  6    13  23  3 
   2018  61    1  1  7  6    13  23  4 
   2019  53    1      4    13  21  11 
DRĂGĂNEŞTI  
   

  
2015  

  
194  

  
15  

  
23  

  
1  

  
12  

  
6  

  
2  

  
17  

  
55  

  
32 

   2016  197  15  40  12  12  5  2  17  48  32 
   2017  203  15  40  12  13  5  2  17  50  32 
   2018  192  14  24  11  9  5  2  17  49  32 
   2019  156  10  19    13  5    17  47  32 
DRĂGUŞENI  
   

  
2015  

  
142  

  
7  

  
2  

  
10  

  
5  

  
2  

  
3  

  
17  

  
73  

  
16 

   2016  144  7    10  3  2  2  17  71  26 
   2017  148  7  12  10  3  2  2  17  74  11 
   2018  143  5  10  10  3  2  2  17  73  15 
   2019  143  2    23  10  1    17  77  10 
FÎRŢĂNEŞTI  
   

  
2015  

  
144  

  
8  

  
7  

  
31  

  
8  

  
4  

  
  

  
12  

  
54  

  
10 

   2016  146  8  10  22  8  4    22  52  10 
   2017  150  8  10  27  8  4    20  53  10 
   2018  139  10  7  20  10  4    19  53  10 
   2019  134    1  50        20  50  9 
FOLTEŞTI  
   

  
2015  

  
96  

  
2  5  14  16  6  1  

  
8  

  
31  2 

   2016  98  2  2  27  9  6  1  13  31  2 
   2017  101  7  2  27  12  4  1  7  32  4 
   2018  123  10  21  25  12  4  1  7  33  4 
   2019  101  5  21  25  5  1    7  30  4 
FRUMUŞIŢA  
   

  
2015  

  
243  

  
47  

  
18  

  
12  

  
45  

  
  

  
3  

  
19  

  
47  

  
28 

   2016  246  47  28  12  34    1  25  45  26 
   2017  253  37  29  12  36  4  1  26  46  26 
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   2018  236  35  16  11  35  4  1  27  46  30 
   
  
  

2019  
  
  

199  
  
  

26  17  9  25  2  1  
  
  

28  
  
  

50  25 

  
FUNDENI  
   

  
  

2015  

  
  

131  
  

  
  

8  
  

7  
  

19  
  

4  

  
  

  

  
  

16  
  

36  
  

27 
   2016  133     15  7  19  4    19  31  22 
   2017  141   2  15  7  20  5    19  32  22 
   2018  146   2  15  12  20  5    19  33  21 
   2019  114   2  7    11  5    20  31  24 
GHIDIGENI  
   

  
2015  

  
190  

  
12  

  
26  

  
7  

  
6  

  
10  

  
1  

  
31  

  
66  

  
12 

   2016  193   7  12  7  6  10  1  34  66  37 
   2017  199   9  11  7  3  13  2  31  69  38 
   2018  195   7  11  16  6  13  1  32  69  35 
   2019  197   4  20  10  10  9  1  33  74  25 
GOHOR  
   

  
2015  

  
107  

  
  

  
14  

  
  

  
4  

  
12  

  
  

  
16  

  
41  

  
16 

   2016  109     9    3  14    21  42  16 
   2017  112   5  14    6  14    16  36  16 
   2018  107   5  8    6  14    16  36  17 
   2019  97   4      3  15    16  38  17 
GRIVIŢA  
   

  
2015  

  
100  

  
3  

  
4  

  
1  

  
13  

  
4  

  
2  

  
15  

  
34  

  
18 

   2016  102   3  5  1  13  4  2  21  29  18 
   2017  113   4  7  15  13  4  2  15  30  16 
   2018  105   4  3  13  13  4  1  15  30  16 
   2019  79     1    13      15  31  16 
INDEPENDENŢA  
   

  
2015  

  
465  

  
27  

  
246  

  
1  

  
45  

  
44  

  
3  

  
11  

  
49  

  
21 

   2016  472   28  269  1  32  47  2  22  41  13 
   2017  489   11  283  1  34  55  2  13  43  16 
   2018  458   10  249    34  43  2  13  42  16 
   2019  405   10  207  2  33  39  3  13  41  16 
IVEŞTI  
   

  
2015  

  
273  

  
1  16  11  49  26  3  

  
20  

  
107  22 

   2016  277   1  18  11  43  28  4  19  106  23 
   2017  309   3  20  47  45  28  5  20  102  23 
   2018  354   8  38  20  40  25  5  18  101  23 
   2019  346   24  37  6  31  26  5  18  107  13 
JORĂŞTI  
   

  
2015  

  
55  

  
  

  
  

  
  

  
1  

  
  

  
  

  
10  

  
21  

  
13 

   2016  56         1      16  23  9 
   2017  64   8  3    1      12  25  6 
   2018  62   5  2    1  5    16  24  5 
   
  
  

2019  
  
  

53  
  
  

   1          
  
  

16  
  
  

28  5 

  
LIEŞTI  
   

  
  

2015  

  
  

682  
  

23  
  

270  
  

35  
  

125  
  

19  

  
  

7  

  
  

22  
  

87  
  

19 
   2016  692  24  264  36  124  13  14  26  87  22 
   2017  725  25  264  36  77  15  13  26  89  28 
   2018  603  17  219  39  44  14  12  26  88  38 
   2019  532  19  228    19  17  12  26  88  38 
MĂSTĂCANI  
   

  
2015  

  
124  

  
  

  
3  

  
  

  
12  

  
  

  
3  

  
12  

  
62  

  
16 

   2016  126  2  5    13    1  12  56  15 
   2017  130  2  4    14    1  10  58  15 
   2018  136  4  3    15    1  11  57  17 
   2019  105  4  4        1  13  54  15 
MATCA  
   

  
2015  

  
422  

  
175  

  
2  

  
13  

  
9  

  
6  

  
3  

  
31  

  
103  

  
60 

   2016  428  141  8  13  42  8  8  32  97  63 
   2017  497  200  9  13  42  9  8  32  100  63 
   2018  509  215  10  13  40  9  6  33  99  63 
   2019  513  248  20    35  9  1  34  94  63 
MOVILENI  
   

  
2015  

  
87  

  
  

  
5  

  
2  

  
18  

  
  

  
  

  
14  

  
29  

  
12 

   2016  88    15  2  11      12  28  12 
   2017  102  19  15  2  5      12  29  12 
   2018  103  16  17  1  6      12  29  14 
   2019  98  16  18    10      12  30  10 
MUNTENI  
   

  
2015  

  
252  

  
  

  
51  

  
1  

  
60  

  
11  

  
1  

  
28  

  
63  

  
29 

   2016  256    51  1  56  23  1  28  52  36 
   2017  273  14  53  10  59  23  1  24  54  24 
   2018  271  13  67  9  50  13    28  53  32 
   2019  257  5  63  12  6  14    30  55  65 
NĂMOLOASA  
   

  
2015  

  
61  

  
  4  1  4    1  

  
13  

  
22  11 

   2016  62    4  1  3    1  9  20  14 
   2017  64  8  4  1  3    1  6  21  12 
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   2018  66  7  4  3  3    1  6  21  13 
   2019  75  8     25    1  6  23  10 
NEGRILEŞTI  
   

  
2015  

  
77  

  
  

  
1  

  
  

  
9  

  
  

  
  

  
19  

  
25  

  
14 

   2016  78    1    12      22  23  11 
   2017  84  16  4    12      11  23  9 
   2018  90  35  1    6      11  24  9 
   
  
  

2019  
  
  

98  
  
  

52            
  
  

11  
  
  

24  9 

  
NICOREŞTI  
   

  
  

2015  

  
  

152  
  

27  
  

11  
  

  
  

16  
  

  

  
  

1  

  
  

24  
  

44  
  

22 
   2016  154  7  1  38  6    1  23  42  29 
   2017  159  7  14  29  6    1  22  43  29 
   2018  164  6  18  18  10    1  23  42  29 
   2019  138  3  24  6  5    1  23  45  29 
OANCEA  
   

  
2015  

  
50  

  
  

  
1  

  
  

  
2  

  
  

  
  

  
21  

  
18  

  
2 

   2016  51  7  1  6        19  16  1 
   2017  89  7  5  6  2      46  16  6 
   2018  102  7  6  13  2      50  17  6 
   2019  127  16  1  19        64  19  3 
PECHEA  
   

  
2015  

  
498  

  
9  

  
153  

  
8  

  
35  

  
17  

  
2  

  
27  

  
146  

  
78 

   2016  506  9  180  8  35  30  1  27  142  50 
   2017  540  9  198  16  37  30  2  26  146  50 
   2018  575  9  225  10  45  25  1  26  146  55 
   2019  673    252  99  69  13  1  27  144  55 
PISCU  
   

  
2015  

  
133  

  
17  

  
3  

  
  

  
17  

  
  

  
  

  
9  

  
45  

  
30 

   2016  135  17  7    12      11  41  34 
   2017  149  18  24    12      11  42  15 
   2018  155  16  31    12      11  42  15 
   2019  162  21  53    7      11  45  10 
POIANA  
   

  
2015  

  
52  

  
  

  
2  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
8  

  
25  

  
9 

   2016  53    2          17  21  5 
   2017  53    3          14  21  5 
   2018  58    1      13    14  21  4 
   2019  65    1  4        15  22  18 
PRIPONEŞTI  
   

  
2015  

  
78  

  
  1    12      

  
11  

  
34  10 

   2016  79    2    12      18  26  12 
   2017  78    3    12      15  27  11 
   2018  79    3    13      14  27  11 
   2019  67      5     15  27  13 
RĂDEŞTI  
   

  
2015  

  
54  

  
  

  
5  

  
  

  
3  

  
  

  
  

  
9  

  
22  

  
13 

   2016  54    6    3      9  21  13 
   2017  54    3  2  3      9  21  10 
   2018  55    5  2  3      9  21  9 
   
  
  

2019  
  
  

48  
  
  

  4          
  
  

9  
  
  

21  10 

  
REDIU  
   

  
  

2015  

  
  

109  
  

12  
  

45  
  

7  
  

5  
  

  

  
  

1  

  
  

9  
  

23  
  

4 
   2016  109  12  41  7  5    1  9  22  6 
   2017  107  12  41  7  5    1  9  23  6 
   2018  105  11  32  6  6    1  9  23  10 
   2019  75  10    6  6    1  9  26  10 
SCÎNTEIEŞTI  
   

  
2015  

  
61  

  
  

  
2  

  
  

  
4  

  
  

  
  

  
11  

  
26  

  
16 

   2016  61    2    4      13  23  17 
   2017  66  14  2    4      12  24  8 
   2018  60  8  1    4      12  24  9 
   2019  55  3  5          12  24  9 
SCHELA  
   

  
2015  

  
146  

  
31  

  
12  

  
  

  
9  

  
2  

  
2  

  
14  

  
40  

  
15 

   2016  148  23  13    12  2  1  23  39  20 
   2017  152  23  13    12  2  1  15  39  11 
   2018  157  20  12    32  2    15  39  11 
   2019  122  20  3    9  2    15  37  11 
ŞENDRENI  
   

  
2015  

  
403  

  
125  

  
60  

  
2  

  
48  

  
86  

  
2  

  
14  

  
33  

  
8 

   2016  409  41  108  66  3  82  1  23  37  26 
   2017  446  42  96  67  39  82  1  21  38  26 
   2018  428  13  97  64  43  84  1  24  37  24 
   2019  518  6  189  76  19  98    23  40  26 
SLOBOZIA   
CONACHI  

  
2015  

  
300  

  
10  

  
151  

  
  

  
22  

  
23  

  
  

  
10  

  
58  

  
19 

   2016  305  10  174    19  19    9  47  19 
   2017  372  9  239    19  17    9  48  19 
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   2018  399    279    12  15    9  48  19 
   2019  415    316    6  19    9  47  14 
SMÎRDAN  
   

  
2015  

  
295  

  
  173    19      

  
13  

  
53  34 

   2016  300    192    21      15  50  16 
   2017  326    215    22      16  51  16 
   2018  395    232    40      16  51  15 
   2019  464    306    56     14  51  14 
SMULŢI  
   

  
2015  

  
47  

  
  

  
3  

  
  

  
3  

  
1  

  
  

  
10  

  
18  

  
5 

   2016  48    3    4  1    10  14  9 
   2017  49  1  3    4  1    12  15  5 
   2018  50  1  3    5  1    12  14  6 
   
  
  

2019  
  
  

46  
  
  

      9      
  
  

12  
  
  

16  6 

  
SUCEVENI  
   

  
  

2015  

  
  

74  
  

10  
  

6  
  

1  
  

10  
  

  

  
  

1  

  
  

7  
  

24  
  

4 
   2016  75  10  6  1  10    1  8  20  11 
   2017  77  12  6  1  10    1  13  20  6 
   2018  77  11  6  1  11    1  13  20  6 
   2019  63  11    1  3    1  13  23  6 
SUHURLUI  
   

  
2015  

  
45  

  
  

  
1  

  
5  

  
3  

  
1  

  
  

  
8  

  
18  

  
7 

   2016  46      5  3  1    12  16  8 
   2017  54  12    2  1  1    10  16  8 
   2018  45  2    2  1  1    10  16  9 
   2019  72              10  16  9 
ŢEPU  
   

  
2015  

  
102  

  
  

  
35  

  
2  

  
15  

  
  

  
1  

  
12  

  
20  

  
5 

   2016  104    29  2  5    2  16  19  9 
   2017  122  18  33  2  5    2  11  19  9 
   2018  82    25  1  6    1  11  19  14 
   2019  100  8  6    25    1  23  21  14 
TUDOR   
 VLADIMIRESCU  

  
2015  

  
273  

  
  

  
107  

  
18  

  
22  

  
16  

  
3  

  
21  

  
63  

  
7 

   2016  277    110  18  14  26  2  24  64  8 
   2017  285    112  18  15  26  2  23  65  12 
   2018  345  6  170  17  12  29  2  23  64  11 
   2019  400    249  6  13  25  1  23  62  11 
TULUCEŞTI  
   

  
2015  

  
225  

  
70  

  
18  

  
8  

  
18  

  
2  

  
2  

  
19  

  
54  

  
9 

   2016  229  37  10  50  10  2  2  29  56  19 
   2017  250  51  38  20  10  12  2  26  56  24 
   2018  434  76  138  60  10  20  2  28  56  21 
   2019  376  54  145  27    16  3  40  57  20 
UMBRĂREŞTI  
   

  
2015  

  
166  

  
  11  21  5      

  
29  

  
64  29 

   2016  167    13  9  2  15  1  27  62  30 
   2017  172    13  2  2  15  1  27  64  34 
   2018  193  5  48    4  2  1  28  64  25 
   2019  244    32      1  29  66  25 
VALEA   
 MĂRULUI  

  
2015  

  
99  

  
  

  
1  

  
1  

  
13  

  
  

  
  

  
19  

  
36  

  
17 

   2016  100    1  1  13      22  35  17 
   2017  103    1  10  6      22  36  14 
   2018  165    3  67  9      22  35  14 
   
  
  

2019  
  
  

221  
  
  

  4  135        
  
  

24  
  
  

36  14 

  
VÎNĂTORI  
   

  
  

2015  

  
  

1090  
  

25  
  

715  
  

2  
  

139  
  

10  

  
  

1  

  
  

19  
  

41  
  

13 
   2016  1107  26  642  146  188  10  2  24  38  13 
   2017  1215  24  699  147  227  10  2  24  40  15 
   2018  1204  20  675  130  243  4    24  40  14 
   2019  1792  31  802  141  468  8    25  42  19 
VÎRLEZI  
   

  
2015  

  
68  

  
12  

  
  

  
  

  
3  

  
  

  
  

  
9  

  
24  

  
5 

   2016  69  23      3      10  23  3 
   2017  86  40  1    3      10  23  3 
   2018  55  12      3      10  23  4 
   2019  56  11  4          10  25  4 
VLĂDEŞTI  
   

  
2015  

  
59  

  
  

  
2  

  
  

  
6  

  
  

  
  

  
11  

  
20  

  
10 

   2016  59    2    6      13  19  10 
   2017  61    1    6      9  22  13 
   2018  63    3    7      9  22  12 
   
   

2019  
  

55  
  

   4  
  

   2  
  

     
  

9  
  

21  
  

13 
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UNITĂŢI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT   

  

  AN  
Unităţi de 

învăţământ  
Total  

Grădiniţe 
de copii  

Şcoli din 
învăţământul 

primar şi 
gimnazial  

Licee  

Instituţii 
de 

învăţământ 
postliceal  

Instituţii 
de 

învăţământ 
universitar  

  
JUDEŢUL  GALAŢI  
   

  
  

2015  

  
  

192 

  
  

32 

  

113 

  

38  

  
  

6  

  

2 
   2016  188 31 113 35  6  2 
   2017  186 31 112 35  5  2 
   2018  187 30 112 34  7  2 
   2019  187 30 112 34  7  2 

MUNICIPIUL GALAŢI  
   

  
2015  88 

  
25 

  
30 

  
25  

  
5  

  
2 

   2016  86 25 30 23  5  2 
   2017  85 25 30 23  4  2 
   2018  85 24 30 23  5  2 
   2019  85 24 30 23  5  2 

MUNICIPIUL TECUCI  
   

  
2015  21 

  
5 

  
9 

  
6  

  
1  

  

   2016  19 4 9 5  1   
   2017  19 4 9 5  1   
   2018  20 4 9 5  2   
   2019  20 4 9 5  2   

ORAŞ BEREŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
  

  
1  

  
  

   

   2016  1    1      
   2017  1    1      
   2018  1    1      
   2019  1    1      

ORAŞ TÎRGU BUJOR  
   

  
2015  

  
2 

    
1 

  
1  

  
  

  

   2016  2  1 1      
   2017  2  1 1      
   2018  2  1 1      
   2019  2  1 1     

BĂLĂBĂNEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

BĂLĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

 
1   

  
    

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   
  

2019  
  

1  1   
  

  
  

  

        

  
BĂLENI  
   

  
  

2015  
  

1 
    

1 

   
  

  
   

   
   2016  1  1      
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

BĂNEASA  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

BARCEA  
   

  
2015  

  
2 

    
2 

  
  

  
  

  

   2016  2  2       
   2017  2  2       
   2018  2  2       
   2019  2  2      

BEREŞTI‐MERIA  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       
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BRĂHĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
2 

    
2 

  
  

  
  

   

   2016  2  2       
   2017  2  2       
   2018  2  2       
   2019  2  2       

BRANIŞTEA  
   

  
2015  

  
1 

 
1   

  
    

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1      

BUCIUMENI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

CAVADINEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

 

  AN  
Unităţi de 

învăţământ  
Total  

Grădiniţe 
de copii  

Şcoli din 
învăţământul 

primar şi 
gimnazial  

Licee  

 
Instituţii de 
învăţământ 
postliceal  

Instituţii de 
învăţământ 
universitar  

  
CERŢEŞTI  
   

  
  

2015  
  

1 

    
1 

  

  

  

  
   

   
   2016  1  1       
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

CORNI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

COROD  
   

  
2015  

  
2 

    
1 

  
1  

  
  

  

   2016  2  1  1      
   2017  2  1  1      
   2018  2  1  1      
   2019  2  1  1     

COSMEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

COSTACHE NEGRI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

CUCA  
   

  
2015  

  
1 

 
1 

 
  

  
    

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1       

CUDALBI  
   

  
2015  

  
2 

    
1 

  
1  

  
  

   

   2016  2  1  1      
   2017  2  1  1      
   2018  2  1  1      
   2019  2  1  1      

CUZA VODĂ  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
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   2018  1  1        
   2019  1  1        

  
DRĂGĂNEŞTI  
   

  
  

2015  
  

2 
    

2 

   
  

  
   

   
   2016  2  2      
   2017  2  2       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

DRĂGUŞENI  
   

  
2015  

  
2 

    
2 

  
  

  
  

   

   2016  2  2       
   2017  2  2       
   2018  2  2       
   2019  2  2       

FÎRŢĂNEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

  

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1      

FOLTEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

FRUMUŞIŢA  
   

  
2015  

  
2 

    
2 

  
  

  
  

   

   2016  2  2       
   2017  2  2       
   2018  2  2       
   2019  2  2       

FUNDENI  
   

  
2015  

  
1 

 
1   

  
    

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1      

GHIDIGENI  
   

  
2015  

  
2 

    
2 

  
  

  
  

   

   2016  2  2       
   2017  2  2       
   2018  2  2       
   2019  2  2       

GOHOR  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

  
GRIVIŢA  
   

  
  

2015  
  

1 

    
1 

  

  

  

  
   

   
   2016  1  1       
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

INDEPENDENŢA  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

IVEŞTI  
   

  
2015  

  
3 

    
2 

  
1  

  
  

  

   2016  3  2  1      
   2017  2  1  1      
   2018  3  2        
   2019  3  2       

JORĂŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        
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LIEŞTI  
   

  
2015  

  
3 

    
3 

  
  

  
  

   

   2016  3  3        
   2017  3  3        
   2018  3  3        
   2019  3  3        

MĂSTĂCANI  
   

  
2015  

  
1 

 
1 

 
  

  
    

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1       

MATCA  
   

  
2015  

  
4 

  
1 

  
3 

  
  

  
  

   

   2016  4 1 3        
   2017  4 1 3        
   2018  4 1 3        
   2019  4 1 3        

MOVILENI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

  
MUNTENI  
   

  
  

2015  
  

2 

    
2 

  

  

  

  
   

   
   2016  2  2       
   2017  2  2        
   2018  2  2        
   2019  2  2        

NĂMOLOASA  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

NEGRILEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

  

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1       

NICOREŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

OANCEA  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        

   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

PECHEA  
   

  
2015  

  
3 1 1 

 
1  

  
    

   2016  3 1 1  1      
   2017  3 1 1  1      
   2018  3 1 1  1      
   2019  3 1 1  1     

PISCU  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

POIANA  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1        
   2017  1  1        
   2018  1  1        
   2019  1  1        

  
PRIPONEŞTI  
   

  
  

2015  
  

1 
    

1 
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   2016  1  1      
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

RĂDEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

REDIU  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

  

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1      

SCÎNTEIEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

SCHELA  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

ŞENDRENI  
   

  
2015  

  
1 

 
1   

  
    

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1      

SLOBOZIA CONACHI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

SMÎRDAN  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

  
SMULŢI  
   

  
  

2015  
  

1 
    

1 

   
  

  
   

   
   2016  1  1      
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

SUCEVENI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

SUHURLUI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

  

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1      

ŢEPU  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

TUDOR   
 VLADIMIRESCU  

  
2015  

  
1 

    
  

  
1  

  
  

  
  

   2016  1    1      
   2017  1    1      
   2018  1    1      
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   2019  1    1      

TULUCEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

 
1   

  
    

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1      

UMBRĂREŞTI  
   

  
2015  

  
2 

    
2 

  
  

  
  

   

   2016  2  2       
   2017  2  2       
   2018  2  2       
   2019  2  2       

VALEA MĂRULUI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

  
VÎNĂTORI  
   

  
  

2015  
  

1 
    

1 

   
  

  
   

   
   2016  1  1      
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

VÎRLEZI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

   

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   2019  1  1       

VLĂDEŞTI  
   

  
2015  

  
1 

    
1 

  
  

  
  

  

   2016  1  1       
   2017  1  1       
   2018  1  1       
   
   

2019  
  

1 
    

1 
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POPULAŢIA  ŞCOLARĂ   

   

  AN  
Populaţia 

şcolară  
Total  

Copii 
înscrişi 

în 
grădiniţe  

Elevi 
înscrişi  

învăţământul 
primar şi 
gimnazial  

Elevi înscrişi 
în   

învăţământul  
liceal  

Elevi 
înscrişi în   

învăţământul 
profesional  

Elevi 
înscrişi în   

învăţământul 
postliceal  

Elevi 
înscrişi  

învăţământul 
tehnic de 
maiştri  

Studenţi 
înscrişi  

  
JUDEŢUL  
GALAŢI  
   

  
  
2015  

  
  

98991  

  
  

13155 

  

46548 

  

18951 

  

2111 

  
  
2936  

  
  

370 

  
  

11207 

   2016  96969  12620 45728 18432 2596 3005  316 10925 
   2017  95793  12402 44591 18007 2458 2968  243 11129 
   2018  94549  12330 43155 18062 2420 2927  197 11147 
   2019  92665  12348 41655 17571 2524 2778  206 11221 

MUNICIPIUL  
GALAŢI  
   

  
2015  

  
57271  

  
6196 

  
19008 

  
13438 

  
950 

  
2389  

  
370 

  
11207 

   2016  56065  5877 18876 13053 1238 2433  316 10925 
   2017  56085  5816 18564 12805 1149 2384  243 11129 
   2018  55830  5836 18094 12737 1159 2349  197 11147 
   2019  55351  5900 17714 12493 1241 2214  206 11221 

MUNICIPIUL  
TECUCI  
   

  
2015  

  
9740  

  
1202 

  
3722 

  
3773 

  
581 

  
462  

    
  

   2016  9636  1145 3646 3618 733 494     
   2017  9509  1128 3699 3459 736 487     
   2018  9367  1158 3627 3370 734 478    
   2019  9054  1166 3456 3182 751 499     

ORAŞ BEREŞTI  
   

  
2015  

  
792  

  
82 

  
352 

  
238 

  
120 

  
  

  
  

  
  

   2016  774  77 319 262 116       
   2017  664  72 286 205 101       
   2018  706  75 284 269 78       
   2019  668  56 259 276 77       

ORAŞ TÎRGU 
BUJOR  
   

  
2015  

  
1263  

  
126 

  
572 

  
425 

  
140 

  
  

  
  

  

   2016  1364  134 595 469 166       
   2017  1298  128 554 475 141       
   2018  1291  116 530 515 130       
   2019  1265  113 494 522 136       

BĂLĂBĂNEŞTI  
   

  
2015  

  
255  

  
49 

  
206 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  244  51 193       
   2017  225  46 179          
   2018  209  46 163          
   2019  188  36 152          

BĂLĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
298  

  
60 

  
238 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  277  56 221          
   2017  266  55 211          

   2018  256  56 200          
   2019  238  57 181          
          
          

  
BĂLENI  
   

  
  
2015  

   
199    

25 
  

174 
    

   

   
  

   2016  198  29 169          
   2017  177  38 139          
   2018  167  35 132          
   2019  168  42 126       

BĂNEASA  
   

  
2015  

  
211  

  
47 

  
164 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  216  48 168          
   2017  213  48 165          
   2018  199  44 155          
   2019  189  41 148          

BARCEA  
   

  
2015  

  
649  

  
129 520 

 
    

  
    

   2016  637  123 514          
   2017  606  111 495          
   2018  584  115 469       
   2019  662  136 526          

BEREŞTI‐                   
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MERIA  
   

2015  399  101 298         

   2016  384  105 279          
   2017  366  114 252          
   2018  345  105 240          
   2019  344  92 252       

BRĂHĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
1355  

  
107 

  
1190 

  
58 

    
  

  
  

  
  

   2016  1303  99 1163 41        
   2017  1286  82 1141 63        
   2018  1278  84 1118 76        
   2019  1089  87 916 86        

BRANIŞTEA  
   

  
2015  

  
396  

  
90 

  
306 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  390  87 303          
   2017  372  97 275          
   2018  366  92 274          
   2019  349  82 267          

BUCIUMENI  
   

  
2015  

  
358  

  
68 

  
290 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  353  72 281          
   2017  284  67 217          
   2018  250  53 197          
   2019  235  40 195          

CAVADINEŞTI  
   

  
2015  

  
412  

  
80 

  
332 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  389  78 311          
   2017  370  66 304          
   2018  318  66 252          
   
  

2019  
  

292  
  

65 227        
  

  

          

  
CERŢEŞTI  
   

  
  
2015  

   
293    

61 
  

232 
    

   

   
  

   2016  279  59 220          
   2017  264  54 210          
   2018  256  46 210          
   2019  234  45 189       

CORNI  
   

  
2015  

  
208  

  
37 

  
171 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  194  37 157          
   2017  195  47 148          
   2018  178  51 127          
   2019  165  53 112          

COROD  
   

  
2015  

  
783  

  
145 504 73 61   

  
    

   2016  765  136 495 73 61       
   2017  772  127 525 73 47       
   2018  778  131 520 88 39      
   2019  730  135 472 78 45       

COSMEŞTI  
   

  
2015  

  
564  

  
131 

  
433 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  533  104 429          
   2017  507  89 418          
   2018  483  90 393          
   2019  469  105 364       

COSTACHE 
NEGRI  
   

  
2015  

  
332  

  
75 

  
257 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  309  57 252          
   2017  287  53 234          
   2018  263  50 213          
   2019  265  54 211          

CUCA  
   

  
2015  

  
206  

  
48 

  
158 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  205  40 165          
   2017  201  35 166          
   2018  185  35 150          
   2019  184  37 147          

CUDALBI  
   

  
2015  

  
1040  

  
138 

  
564 

  
193 

  
60 

  
85  

    
  

   2016  998  131 534 199 56 78     
   2017  995  104 533 205 56 97     
   2018  1039  106 528 253 52 100     
   2019  1023  120 499 276 63 65     

CUZA VODĂ                    
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   2015  277  57 220         
   2016  273  53 220          
   2017  270  56 214          
   2018  259  55 204          
   
  

2019  
  

250  
  

52 198      
  

    

 

DRĂGĂNEŞTI  
   

  
  
2015  

   
 

548  
  

120 
  

428 
    

   
  
  

  

   2016  510  108 402         
   2017  489  102 387         
   2018  444  88 356         
   2019  413  85 328       

DRĂGUŞENI  
   

  
2015  

  
808  

  
180 

  
628 

    
  

  
  

  
  

   2016  786  187 599       
   2017  766  186 580         
   2018  759  174 585         
   2019  725  160 565         

FÎRŢĂNEŞTI  
   

  
2015  

  
521  

  
95 426 

    
  

  
  

  
  

   2016  513  113 400         
   2017  494  110 384       
   2018  457  85 372       
   2019  443  94 349         

FOLTEŞTI  
   

  
2015  

  
376  

  
70 

  
306 

         

   2016  359  63 296         
   2017  323  62 261         
   2018  304  56 248         
   2019  299  63 236       

FRUMUŞIŢA  
   

  
2015  

  
568  

  
106 

  
462 

    
  

  
  

  
  

   2016  566  121 445       
   2017  594  112 482         
   2018  582  117 465         
   2019  558  95 463         

FUNDENI  
   

  
2015  

  
390  

  
93 

  
297 

    
  

  
  

  
  

   2016  380  88 292         
   2017  360  75 285       
   2018  323  55 268         
   2019  306  57 249         

GHIDIGENI  
   

  
2015  

  
944  

  
113 

  
831 

     
  

 

   2016  984  162 822         
   2017  993  172 821         
   2018  995  158 837         
   2019  1053  168 885       

GOHOR  
   

  
2015  

  
336  

  
76 

  
260 

    
  

  
  

  
  

   2016  321  71 250       
   2017  305  69 236         
   2018  284  65 219         
   
  

2019  
  

275  
  

58 217     
  

    

 

  
GRIVIŢA  
   

  
  
2015  

   
 

333  
  

63 
  

270 
    

   
  
  

  

   2016  323  61 262          
   2017  322  64 258          
   2018  319  70 249          
   2019  295  73 222       

INDEPENDENŢA  
   

  
2015  

  
500  

  
111 

  
389 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  473  102 371        
   2017  458  94 364          
   2018  441  92 349          
   2019  400  83 317          

IVEŞTI  
   

  
2015  

  
1282  

  
195 947 70 70 

  
  

     
  

   2016  1419  212 1044 52 111       
   2017  1408  199 1056 37 116     
   2018  1455  197 1052 75 131     
   2019  1493  221 1097 52 123       
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JORĂŞTI  
   

  
2015  

  
250  

  
72 

  
178 

    
  

       

   2016  259  79 180          
   2017  250  63 187          
   2018  230  49 181          
   2019  237  50 187       

LIEŞTI  
   

  
2015  

  
1083  

  
223 

  
860 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  1088  211 877        
   2017  1075  221 854          
   2018  1061  222 839          
   2019  1036  225 811          

MĂSTĂCANI  
   

  
2015  

  
531  

  
83 

  
448 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  502  80 422          
   2017  471  78 393        
   2018  428  64 364          
   2019  395  59 336          

MATCA  
   

  
2015  

  
1523  

  
316 

  
1207 

    
  

   
  

 

   2016  1483  308 1175          
   2017  1446  317 1129          
   2018  1434  339 1095          
   2019  1365  323 1042        

MOVILENI  
   

  
2015  

  
297  

  
77 

  
220 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  276  72 204        
   2017  268  70 198          
   2018  280  59 221          
   
  

2019  
  

288  
  

65 223      
  

    

  
MUNTENI  
   

  
  
2015  

   
 

645  
  

104 
  

541 
    

   
  
  

  

   2016  646  95 551          
   2017  649  114 535          
   2018  644  106 538          
   2019  624  115 509       

NĂMOLOASA  
   

  
2015  

  
213  

  
43 

  
170 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  201  40 161        
   2017  214  47 167          
   2018  208  41 167          
   2019  202  40 162          

NEGRILEŞTI  
   

  
2015  

  
272  

  
50 222 

 
  

  
  

  
  

  
  

   2016  240  49 191          
   2017  219  48 171        
   2018  198  48 150       
   2019  200  51 149          

NICOREŞTI  
   

  
2015  

  
426  

  
97 

  
329 

    
  

       

   2016  408  88 320          
   2017  415  100 315          
   2018  402  101 301          
   2019  383  91 292       

OANCEA  
   

  
2015  

  
139  

  
25 

  
114 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  136  20 116        
   2017  125  25 100          
   2018  113  21 92          
   2019  126  23 103          

PECHEA  
   

  
2015  

  
1795  

  
226 

  
976 

  
500 

  
93 

  
  

  
  

  
  

   2016  1717  224 921 484 88       
   2017  1713  224 864 546 79     
   2018  1671  227 800 562 82       
   2019  1553  220 751 508 74       

PISCU  
   

  
2015  

  
545  

  
110 

  
435 

    
   

  
  

 

   2016  513  104 409          
   2017  486  93 393          
   2018  463  99 364          
   2019  446  92 354        

POIANA  
   

  
2015  

  
241  

  
48 

  
193 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  216  36 180        
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   2017  211  37 174          
   2018  200  34 166          
   
  

2019  
  

176  
  

28 148      
  

    

  
PRIPONEŞTI  
   

  
  
2015  

  
  

254  
  

56 
  

198 
    

   
  
  

  

   2016  232  44 188           
   2017  220  43 177           
   2018  211  40 171           
   2019  202  39 163       

RĂDEŞTI  
   

  
2015  

  
199  53 146 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   2016  202  52 150       
   2017  190  50 140           
   2018  190  49 141           
   2019  185  50 135           

REDIU  
   

  
2015  

  
194  42 152 

  
  

  
  

  
  

  
  

   

   2016  199  41 158           
   2017  183  36 147       
   2018  176  32 144       
   2019  167  34 133           

SCÎNTEIEŞTI  
   

  
2015  

  
263  55 208 

        
  

  

   2016  237  61 176           
   2017  228  43 185           
   2018  224  42 182           
   2019  220  46 174       

SCHELA  
   

  
2015  

  
454  84 370 

  
  

  
  

  
  

  
  

   

   2016  430  73 357       
   2017  391  73 318           
   2018  379  74 305           
   2019  380  84 296           

ŞENDRENI  
   

  
2015  

  
472  118 354 

     
  

  
  

  
  

   

   2016  447  94 353           
   2017  447  84 363       
   2018  416  90 326           
   2019  389  85 304           

SLOBOZIA   
CONACHI  

  
2015  

  
518  84 434 

       

   2016  484  73 411           
   2017  455  80 375           
   2018  423  79 344           

   2019  395  71 324       

SMÎRDAN  
   

  
2015  

  
593  133 460 

  
  

  
  

  
  

  
  

   

   2016  594  134 460       
   2017  552  124 428           
   2018  519  113 406           
  

   
2019  

  
490  

  
110 380       

  
    

  
SMULŢI  
   

  
  
2015  

  
  

143  
  

24 
  

119 
  

   

  
  
     

  
  

   2016  141  40 101        
   2017  134  40 94          
   2018  127  40 87          
   2019  133  39 94          

SUCEVENI  
   

  
2015  

  
185  

  
45 

  
140 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  178  43 135          
   2017  173  44 129       
   2018  159  35 124          
   2019  142  26 116          

SUHURLUI  
   

  
2015  

  
135  

  
17 

  
118 

    
    

  
    

   2016  126  19 107          
   2017  128  21 107          
   2018  116  23 93        
   2019  105  24 81        

ŢEPU  
   

  
2015  

  
210  

  
38 

  
172 

    
  

       

   2016  202  30 172       
   2017  192  27 165          
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   2018  182  36 146          
   2019  186  46 140          

TUDOR   
 VLADIMIRESCU  

  
2015  

  
773  

  
92 

  
462 

  
183 

  
36 

  
  

  
  

  
  

   2016  736  103 425 181 27       
   2017  650  95 383 139 33     
   2018  596  92 372 117 15       
   2019  544  90 342 98 14       

TULUCEŞTI  
   

  
2015  

  
714  

  
154 

  
560 

    
    

  
    

   2016  681  137 544          
   2017  644  130 514          
   2018  616  124 492        
   2019  585  129 456          

UMBRĂREŞTI  
   

  
2015  

  
677  

  
133 

  
544 

    
  

       

   2016  656  126 530          
   2017  624  143 481          
   2018  618  155 463          
   2019  611  150 461        

VALEA MĂRULUI  
   

  
2015  

  
365  

  
63 

  
302 

    
  

  
  

  
  

  
  

   2016  350  62 288        
   2017  339  59 280        
   2018  337  84 253          
   
  

2019  
  

321  
  

79 242      
  

    

  
VÎNĂTORI  
   

  
  

2015  

   
532    

130 
  

402 
    

   
  
  

  

   2016  530  110 420           
   2017  537  97 440           
   2018  523  117 406           
   2019  492  99 393       

VÎRLEZI  
   

  
2015  

  
230  

  
44 

  
186 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   2016  214  43 171       
   2017  224  57 167           
   2018  217  55 162           
   2019  211  54 157           

VLĂDEŞTI  
   

  
2015  

  
213  

  
40 173 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   2016  225  43 182           
   2017  216  41 175       
   2018  218  38 180       
   
   

2019  
  

204  
  

40 
  

164 
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 PERSONALUL  DIDACTIC   
   

  AN  
Personal 
didactic  

 din care:    

Învăţământ 
preşcolar  

Învăţământ 
primar şi 
gimnazial  

Învăţământ 
liceal  

Învăţământ 
profesional  

Învăţământ 
postliceal şi 
de maiştri  

Învăţământ 
universitar  

  
JUDEŢUL  
GALAŢI  
   

  
  
2015  

  
  

6150 

  
  

776 

  

3178 

  

1467 

  

13  

  
  

87  

  
  

629 

   2016  6147 752 3144 1456 15  96  684 
   2017  6019 763 3048 1471 18  84  635 
   2018  5947 763 2987 1429 14  87  664 
   2019  5940 766 3006 1438 16  90  621 

MUNICIPIUL 
GALAŢI  
   

  
2015  

3326 

  
409 

  
1177 

  
1048 

  
1  

  
62  

  
629 

   2016  3371 399 1176 1039 3  70  684 
   2017  3315 400 1146 1070 3  61  635 

   2018  3292 399 1134 1026 1  65  664 
   2019  3312 408 1182 1026 3  69  621 

MUNICIPIUL 
TECUCI  
   

  
2015  

620 72 253 270   

  
25  

 

   2016  580 66 224 264   26   
   2017  566 74 221 248   23   
   2018  593 77 237 257   22   
   2019  586 78 225 262   21   

ORAŞ BEREŞTI  
   

  
2015  

  
46 

  
4 

  
21 

  
17 

  
4  

  
  

  
  

   2016  40 4 21 12 3      
   2017  48 4 21 18 5      
   2018  46 4 21 18 3      
   2019  46 3 21 20 2      

ORAŞ TÎRGU 
BUJOR  
   

  
2015  

  
76 

  
6 

  
37 

  
29 

  
4  

  
  

  
  

   2016  75 6 36 29 4      
   2017  73 6 35 28 4      
   2018  77 6 36 31 4      
   2019  76 6 35 31 4      

BĂLĂBĂNEŞTI  
   

  
2015  

  
18 

  
3 

  
15 

    
  

  
  

  
  

   2016  19 3 16        
   2017  15 3 12        
   2018  15 3 12      
   2019  13 2 11        

BĂLĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
19 

  
3 

  
16 

    
  

  
  

  
  

   2016  16 3 13        
   2017  20 3 17        
   2018  21 3 18        

   
  
  

2019  
  
  

18 3 15    
  
  

  
  
  

  

  
BĂLENI  
   

  
  

2015  
  

18 1 17 

   

  

  
   

  
   2016  17 1 16        
   2017  14 2 12        
   2018  14 2 12      
   2019  12 2 10        

BĂNEASA  
   

  
2015  

  
17 

  
3 

  
14 

    
  

  
  

  
  

   2016  17 3 14        
   2017  17 3 14        
   2018  17 3 14        
   2019  17 3 14      

BARCEA  
   

  
2015  

  
53 

  
7 

  
46 

    
  

  
  

  
  

   2016  52 7 45        
   2017  47 5 42        
   2018  51 5 46        
   2019  48 6 42        

BEREŞTI‐
MERIA  

  
2015  

  
44 

  
6 

  
38 
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   2016  34 5 29        
   2017  34 5 29        
   2018  31 6 25      
   2019  34 5 29        

BRĂHĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
64 

  
6 

  
58 

    
  

  
  

  
  

   2016  55 5 50        
   2017  53 5 48        
   2018  54 5 49        
   2019  53 5 48        

BRANIŞTEA  
   

  
2015  

  
27 

  
5 

  
22 

    
  

  
  

  
  

   2016  27 4 23        
   2017  27 4 23        
   2018  26 4 22        
   2019  24 4 20        

BUCIUMENI  
   

  
2015  

  
36 

  
4 

  
32 

    
  

  
  

  
  

   2016  33 4 29        

   2017  34 4 30      
   2018  38 2 36        
   2019  31 2 29        

CAVADINEŞTI  
   

  
2015  

  
33 

  
5 

  
28 

    
  

  
  

  
  

   2016  29 4 25        
   2017  32 4 28        
   2018  23 4 19        
   2019  19 4 15        

  
CERŢEŞTI  
   

  
  

2015  
  

35 3 32 

   

  

  
   

  
   2016  33 3 30        
   2017  38 3 35        
   2018  33 3 30      
   2019  39 3 36        

CORNI  
   

  
2015  

  
15 

  
2 

  
13 

    
  

  
  

  
  

   2016  11 2 9        
   2017  15 3 12        
   2018  13 3 10        
   2019  15 3 12      

COROD  
   

  
2015  

  
91 

  
6 

  
58 

  
27 

  
  

  
  

  
  

   2016  92 6 59 27       
   2017  63 6 29 28       
   2018  66 6 31 29       
   2019  67 5 30 32       

COSMEŞTI  
   

  
2015  

  
36 

  
6 

  
30 

    
  

  
  

  
  

   2016  37 6 31        
   2017  35 5 30        
   2018  35 5 30      
   2019  34 5 29        

COSTACHE 
NEGRI  
   

  
2015  

  
20 

  
4 

  
16 

    
  

  
  

  
  

   2016  20 3 17        
   2017  17 3 14        
   2018  18 3 15        
   2019  18 3 15        

CUCA  
   

  
2015  

  
14 

  
2 

  
12 

    
  

  
  

  
  

   2016  14 2 12        
   2017  14 2 12        
   2018  13 2 11        
   2019  13 2 11        

CUDALBI  
   

  
2015  

  
69 

  
7 

  
39 

  
23 

  
  

  
  

  
  

   2016  68 7 37 24       
   2017  74 7 44 23      
   2018  61 7 34 20       
   2019  68 7 41 20       

CUZA VODĂ  
   

  
2015  

  
17 

  
2 

  
15 

    
  

  
  

  
  

   2016  17 2 15        
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   2017  17 3 14        
   2018  16 3 13        
   2019  17 3 14        

  
DRĂGĂNEŞTI  
   

  
  

2015  
  

50 5 45 

   

  

   
  

 

   2016  48 5 43       
   2017  29 5 24       
   2018  35 5 30       
   2019  32 4 28       

DRĂGUŞENI  
   

  
2015  

  
57 

  
10 

  
47 

    
  

  
  

  

   2016  68 10 58       
   2017  69 10 59       
   2018  61 10 51       
   2019  65 10 55       

FÎRŢĂNEŞTI  
   

  
2015  

  
39 

  
6 

  
33 

    
  

  
  

  

   2016  38 5 33       
   2017  37 6 31       
   2018  36 5 31       
   2019  36 5 31       

FOLTEŞTI  
   

  
2015  

  
24 

  
3 

  
21 

    
  

  
  

  

   2016  24 3 21       
   2017  23 3 20       
   2018  25 3 22       
   2019  19 3 16       

FRUMUŞIŢA  
   

  
2015  

  
38 

  
6 

  
32 

  
  

  
  

 

   2016  38 6 32       
   2017  38 5 33       
   2018  33 6 27       
   2019  43 5 38       

FUNDENI  
   

  
2015  

  
24 

  
4 

  
20 

    
  

  
  

  

   2016  23 4 19       
   2017  20 3 17       
   2018  21 3 18       
   2019  21 3 18       

GHIDIGENI  
   

  
2015  

  
56 

  
6 

  
50 

    
  

  
  

  

   2016  57 8 49       
   2017  60 8 52       
   2018  62 8 54       
   2019  59 8 51       

GOHOR  
   

  
2015  

  
33 

  
4 

  
29 

  
  

  
  

 

   2016  36 4 32       
   2017  36 4 32       
   2018  35 4 31       
   2019  34 4 30       

  
GRIVIŢA  
   

  
  

2015  
  

20 4 16 

   

  

   
  

 

   2016  22 3 19       
   2017  20 3 17       
   2018  22 4 18      
   2019  22 4 18       

INDEPENDENŢA  
   

  
2015  

  
38 

  
5 

  
33 

    
  

  
  

  

   2016  34 5 29       
   2017  45 5 40       
   2018  37 5 32       
   2019  34 5 29      

IVEŞTI  
   

  
2015  

  
77 

  
11 

  
60 

  
3 

  
3  

  
  

  

   2016  78 9 62 3 4     
   2017  77 9 61 3 4     
   2018  72 9 57  6     
   2019  75 9 61  5     

JORĂŞTI  
   

  
2015  15 

  
4 

  
11 

    
  

  
  

  

   2016  23 4 19       
   2017  20 4 16       
   2018  18 4 14      
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   2019  18 4 14       

LIEŞTI  
   

  
2015  

  
62 

  
10 

  
52 

    
  

  
  

 

   2016  62 10 52       
   2017  63 10 53       
   2018  62 10 52       
   2019  66 10 56       

MĂSTĂCANI  
   

  
2015  

  
40 

  
4 

  
36 

    
  

  
  

  

   2016  48 4 44       
   2017  37 4 33       
   2018  38 4 34       
   2019  35 4 31       

MATCA  
   

  
2015  

  
96 

  
18 

  
78 

    
  

  
  

  

   2016  86 17 69       
   2017  84 17 67      
   2018  86 17 69       
   2019  88 17 71       

MOVILENI  
   

  
2015  

  
21 

  
3 

  
18 

    
  

  
  

 

   2016  36 3 33       
   2017  34 3 31       
   2018  29 3 26       
   2019  25 3 22       

  
MUNTENI  
   

  
  

2015  
  

37 5 32 

   

  

   
  

 

   2016  37 5 32       
   2017  38 6 32       
   2018  34 6 28       
   2019  43 6 37       

NĂMOLOASA  
   

  
2015  

  
17 

  
2 

  
15 

    
  

  
  

  

   2016  17 2 15       
   2017  17 2 15       
   2018  17 2 15       
   2019  17 2 15       

NEGRILEŞTI  
   

  
2015  

  
20 

  
3 

  
17 

    
  

  
  

  

   2016  19 3 16       
   2017  18 3 15       
   2018  16 3 13       
   2019  16 3 13       

NICOREŞTI  
   

  
2015  

  
32 

  
6 

  
26 

    
  

  
  

  

   2016  27 6 21       
   2017  25 6 19       
   2018  25 6 19       
   2019  25 6 19       

OANCEA  
   

  
2015  

  
17 

  
1 

  
16 

  
  

  
  

 

   2016  14 1 13       
   2017  10 1 9       
   2018  10 1 9       
   2019  10 1 9       

PECHEA  
   

  
2015  

  
78 

  
12 

  
31 

  
35 

  
  

  
  

  

   2016  110 12 56 42      
   2017  115 12 63 40      
   2018  108 11 63 34      
   2019  107 11 61 35      

PISCU  
   

  
2015  35 

  
5 

  
30 

    
  

  
  

  

   2016  33 5 28       
   2017  34 5 29       
   2018  34 5 29       
   2019  34 5 29       

POIANA  
   

  
2015  

  
23 

  
3 

  
20 

  
  

  
  

 

   2016  20 3 17       
   2017  19 3 16       
   2018  20 3 17       
   2019  19 2 17       

  
PRIPONEŞTI  

  
  

  
30 3 27 
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   2015    
   2016  29 3 26       
   2017  32 3 29       
   2018  19 2 17       
   2019  17 2 15       

RĂDEŞTI  
   

  
2015  

  
16 

  
3 

  
13 

    
  

  
  

  

   2016  16 3 13       
   2017  17 3 14       
   2018  17 3 14       
   2019  17 3 14       

REDIU  
   

  
2015  

  
13 

  
2 

  
11 

    
  

  
  

  

   2016  14 2 12       
   2017  12 2 10       
   2018  13 2 11       
   2019  13 2 11       

SCÎNTEIEŞTI  
   

  
2015  

  
17 

  
3 

  
14 

    
  

  
  

  

   2016  17 4 13       
   2017  18 3 15       
   2018  21 3 18       
   2019  17 3 14       

SCHELA  
   

  
2015  

  
32 

  
4 

  
28 

  
  

  
  

 

   2016  33 4 29       
   2017  29 4 25       
   2018  29 4 25       
   2019  28 4 24       

ŞENDRENI  
   

  
2015  

  
25 

  
5 

  
20 

    
  

  
  

  

   2016  25 5 20       
   2017  28 5 23       
   2018  33 5 28       
   2019  27 5 22       

SLOBOZIA  
CONACHI   

  
2015  

  
37 

  
5 

  
32 

    
  

  
  

  

   2016  33 4 29       
   2017  26 4 22       
   2018  27 4 23       
   2019  24 4 20       

SMÎRDAN  
   

  
2015  

  
40 

  
6 

  
34 

  
  

  
  

 

   2016  37 7 30       
   2017  40 7 33       
   2018  38 7 31       
   2019  33 6 27       

  
SMULŢI  
   

  
  

2015  
  

11 1 10 

   

  

   
  

 

   2016  14 2 12       
   2017  16 2 14       
   2018  8 2 6      
   2019  14 2 12       

SUCEVENI  
   

  
2015  

  
17 

  
3 

  
14 

    
  

  
  

  

   2016  15 3 12       
   2017  17 4 13       
   2018  16 3 13       
   2019  15 2 13      

SUHURLUI  
   

  
2015  

  
13 

  
1 

  
12 

    
  

  
  

  

   2016  9 1 8       
   2017  12 1 11       
   2018  11 1 10       
   2019  13 1 12       

ŢEPU  
   

  
2015  

  
13 

  
2 

  
11 

    
  

  
  

  

   2016  13 2 11       
   2017  14 2 12       
   2018  13 2 11      
   2019  13 2 11       

TUDOR   
 
VLADIMIRESCU  

  
2015  

  
48 

  
4 

  
28 

  
15 

  
1  

  
  

 

   2016  48 4 27 16 1     
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   2017  43 4 24 13 2     
   2018  44 4 26 14      
   2019  41 4 23 12 2     

TULUCEŞTI  
   

  
2015  47 

  
8 

  
39 

    
  

  
  

  

   2016  40 7 33       
   2017  37 7 30       
   2018  40 7 33       
   2019  39 7 32       

UMBRĂREŞTI  
   

  
2015  

  
47 

  
6 

  
41 

    
  

  
  

  

   2016  52 6 46       
   2017  51 7 44      
   2018  40 7 33       
   2019  40 7 33       

VALEA 
MĂRULUI  
   

  
2015  

  
30 

  
4 

  
26 

    
  

  
  

 

   2016  26 4 22       
   2017  26 4 22       

   2018  23 5 18       
   2019  21 5 16       

 
VÎNĂTORI  
   

  
  

2015  
  

34 6 28 

   

  

   
  

 

   2016  34 5 29       
   2017  34 5 29       
   2018  35 5 30       
   2019  33 5 28       

VÎRLEZI  
   

  
2015  21 

  
2 

  
19 

    
  

  
  

  

   2016  21 2 19       
   2017  15 3 12       
   2018  15 3 12       
   2019  16 4 12       

VLĂDEŞTI  
   

  
2015  16 

  
2 

  
14 

    
  

  
  

  

   2016  16 2 14       
   2017  16 2 14       
   2018  16 2 14       
   
   

2019  
  

16 
  

2 
  

14 
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PRINCIPALELE UNITĂȚI SANITARE 
  

  AN  Spitale  
Dispensare 
medicale  

Cabinete 
şcolare 

medicale  

Cabinete 
medicina 

de 
familie  

Cabinete 
stomatologice  

Farmacii  
Puncte 

farmaceutice  
Laboratoare 

medicale  

  
JUDEŢUL  
GALAŢI  
   

  
  
2015  

  
  
10  

  
  

4 

  

26 

  

289 

  

320 

  
  
131  

  
  

318 

  
  

152 

   2016  10  4 26 249 297 131  263 153 
   2017  10  4 26 247 328 131  263 153 
   2018  10  4 26 242 342 125  270 154 
   2019  10  4 26 242 343 127  270 148 

MUNICIPIUL  
GALAŢI  
   

  
2015  

  
8  

  
4 

  
17 

  
153 

  
238 

  
101  

  
185 

  
125 

   2016  8  4 17 120 216 101  130 125 
   2017  8  4 17 123 240 101  130 125 

   2018  8  4 17 122 252 97  126 126 
   2019  8  4 17 124 253 99  126 125 

MUNICIPIUL  
TECUCI  
   

  
2015  

  
1  

    
9 

  
23 

  
38 

  
11  

  
21 

  
18 

   2016  1   9 23 38 11  21 18 
   2017  1   9 22 38 11  21 18 
   2018  1   9 22 36 11  21 18 
   2019  1   9 21 36 11  21 18 

ORAŞ BEREŞTI  
   

  
2015  

     
  

  
  

  
1 

  
1 

  
1  

  
2 

  

   2016        1 1 1  2  
   2017        1 1 1  2  
   2018        1 1 1  2  
   2019        1 1 1  2  

ORAŞ TÎRGU 
BUJOR  
   

  
2015  

  
1  

      
3 

  
2 

  
4  

  
5 

  
4 

   2016  1     3 2 4  5 5 
   2017  1     3 2 4  5 5 
   2018  1     3 3 4  5 5 
   2019  1     3 3 4  5 5 

BĂLĂBĂNEŞTI  
   

  
2015  

     
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1 

  

   2016          1  
   
   

2017  
2018  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  1 

 

   2019              1  

BĂLĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
1 

    
  

  
1 

  

   2016        1    1  
   2017            2  
   2018         1   1  
   2019         1   1  

 

  
BĂLENI  
   

  
  

2015  

  
     

  
    

1 
  

1 

   
    

1 
  

   2016        1 1   1  
   2017        1 1   1  
   2018        1 1   1  
   2019       1 1   1  

BĂNEASA  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
1 

    
  

  
1 

  

   2016        1    1  
   2017        1    1  
   2018        1    1  
   2019            1  

BARCEA  
   

  
2015  

  
  

  
    3 1   

  
2 

 

   2016        3 1   2  
   2017        3 1   2  
   2018       3 1 1  3  
   2019        3 1 1  3  

BEREŞTI‐MERIA  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
1 

    
  

  
1 

  

   2016        1    1  
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   2017        1    1  
   2018        1    1  
   2019       1    1  

BRĂHĂŞEŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
3 

  
2 

  
  

  
3 

  

   2016        3 2   3  
   2017        3 2   3  
   2018        2 2   3  
   2019        2 1   3  

BRANIŞTEA  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
2 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016        1 1   2  
   2017        1 1   2  
   2018        1    3  
   2019        1 1   3  

BUCIUMENI  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
1 

    
  

  
1 

  

   2016        1    1  
   2017            1  
   2018            1  

   2019            1  

CAVADINEŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2 

  

   2016              2  
   2017              2  
   2018              2  
   
  

2019  
  

  
  

          
  

2  

 

  
CERŢEŞTI  
   

  
  

2015  

  
     

  
    

1 
  

   
    

1 
  

   2016        1    1  
   2017        1    1  
   2018        1 1   1  
   2019       1 1   1  

CORNI  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
1 

    
  

  
1 

  

   2016        1    1  
   2017        1    1  
   2018        1    1  
   2019        1    1  

COROD  
   

  
2015  

  
  

  
    3 1   

  
3 

 

   2016        3 1   3  
   2017        2 1   3  
   2018       2 2   4  
   2019        2 2   4  

COSMEŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
5 

  
1 

  
  

  
3 

  

   2016        3 1   3  
   2017        3 1   3  
   2018        3    3  
   2019       3    3  

COSTACHE   
NEGRI  

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
1 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016        1 1   2  
   2017        1 1   2  
   2018        1 1   2  
   2019        1 1   2  

CUCA  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
1 

  
1 

  
  

  
1 

  

   2016        1 1   1  
   2017        1 1   1  
   2018        1    1  
   2019        1    1  

CUDALBI  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
3 

  
1 

  
  

  
3 

  

   2016        3 1   3  
   2017        3 1   3  
   2018        3 1   3  
   2019        3 1   3  

CUZA VODĂ  
   

  
2015  

  
  

  
  

  
  

  
1 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016        1 1   2  
   2017        1 1   2  
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   2018        1 1   2  
   

  
2019  

  
  

  
    1 1   

  
2 

  
 

  
DRĂGĂNEŞTI  
   

  
  

2015  

  
  

  
      

3 
  

   
    

3 
  

   2016      3    3  
   2017      3 1   3  
   2018      3 1   3  
   2019      3 1   3  

DRĂGUŞENI  
   

  
2015  

  
  

    
2 

    
  

  
2 

  

   2016      2    2  
   2017      2 1   2  
   2018      2 1   2  
   2019      2 1   2  

FÎRŢĂNEŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
2 1 1  

  
1 

 

   2016      2 1 1  1  
   2017      2 1 1  1  
   2018      2 2 1  1  
   2019      2 2 1  1  

FOLTEŞTI  
   

  
2015  

  
  

    
1 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016      1 1   2  
   2017       1   2  
   2018       1   2  
   2019       1   2  

FRUMUŞIŢA  
   

  
2015  

  
  

    
3 

  
1 

  
  

  
3 

  

   2016      3 1   3  
   2017      3 1   3  
   2018      3 2   3  
   2019      2 2   3  

FUNDENI  
   

  
2015  

  
  

    
2 

  
1 

  
  

  
3 

  

   2016      2 1   3  
   2017      2 1   3  
   2018      2 1   3  
   2019      2 1   3  

GHIDIGENI  
   

  
2015  

  
  

    
2 

    
  

  
3 

  

   2016      2    3  
   2017      2    3  
   2018      2 1   3  
   2019      2 1   3  

GOHOR  
   

  
2015  

  
  

    
1 

    
  

  
1 

  

   2016      1    1  
   2017      1 2   1  
   2018      1 2   1  
   
  

2019  
  

  
  

  1 2   
  

1  

  
GRIVIŢA  
   

  
  

2015  

  
  

  
      

1 
  

1 

   
    

2 
  

   2016      1 1   2  
   2017      1 1   2  
   2018      1    2  
   2019      1    2  

INDEPENDENŢA  
   

  
2015  

  
  

    
2 

  
1 

  
1  

  
1 

  

   2016      2  1  1  
   2017      2  1  1  
   2018      2 1 1  1  
   2019      2 1 1  1  

IVEŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
3 1 2  

  
2 1 

   2016      3 1 2  2 1 
   2017      3 1 2  2 1 
   2018      4 2 1  3 1 
   2019      4 2 1  3  

JORĂŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
1 

    
  

  
1 

  

   2016      1    1  
   2017          1  
   2018          1  



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
   2019          1  

LIEŞTI  
   

  
2015  

  
  

    
4 

  
1 

  
1  

  
2 

  
1 

   2016      4 1 1  2 1 
   2017      4 1 1  2 1 
   2018      4 1 1  3 1 
   2019      4 1 1  3  

MĂSTĂCANI  
   

  
2015  

  
  

  
2 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016      2 1   2  
   2017      2 1   2  
   2018      2    3  
   2019      2    3  

MATCA  
   

  
2015  

  
  

    
5 

  
2 

  
  

  
3 

  
1 

   2016      5 2   3 1 
   2017      5 2   3 1 
   2018      5  1  4 1 
   2019      5  1  4  

MOVILENI  
   

  
2015  

  
  

  
2 

  
1 

  
1  

  
1 

  

   2016      1 1 1  1  
   2017      1 1 1  1  
   2018       1   1  
   
  

2019  
  

  
  

  1 1   
  

1  

  
MUNTENI  
   

  
  

2015  

  
  

  
      

2 
  

1 

   
1    

1 
  

   2016      3 1 1  1  
   2017      3 2 1  1  
   2018      3 3 1  1  
   2019      3 3 1  1  

NĂMOLOASA  
   

  
2015  

  
  

    
1 

    
  

  
2 

  

   2016      1    2  
   2017      1    2  
   2018      1    2  
   2019      1    2  

NEGRILEŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
1 

 
  

  
1 

 

   2016      1    1  
   2017      1    1  
   2018      1    1  
   2019      1    1  

NICOREŞTI  
   

  
2015  

  
  

    
2 

  
2 

  
  

  
2 

  

   2016      1 2   2  
   2017      1 2   2  
   2018      1    2  
   2019      1    2  

OANCEA  
   

  
2015  

  
  

    
1 

    
  

  
1 

  

   2016          1  
   2017      1    1  
   2018      1    1  
   2019      1    1  

PECHEA  
   

  
2015  

  
  

    
4 

  
2 

  
1  

  
2 

  
1 

   2016      4 2 1  2 1 
   2017      4 2 1  2 1 
   2018      4 1 1  3 1 
   2019      4 1 1  3  

PISCU  
   

  
2015  

  
  

  
2 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016      2 1   2  
   2017      2 1   2  
   2018      2    2  
   2019      2    2  

POIANA  
   

  
2015  

  
  

    
1 

    
  

  
2 

  

   2016      1    2  
   2017      1    2  
   2018      1    2  
   
  

2019  
  

  
  

  1    
  

2  
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PRIPONEŞTI  
   

  
2015  

  
  

1   2 

   2016      1    2  
   2017      1    2  
   2018          2  
   2019          2  

RĂDEŞTI  
   

  
2015  

  
  

    
1 

    
  

  
1 

  

   2016      1    1  
   2017      1    1  
   2018      1    1  
   2019      1    1  

REDIU  
   

  
2015  

  
  

  
1 1   

  
2 

 

   2016      1 1   2  
   2017      1 1   2  
   2018      1 1   2  
   2019      1 1   2  

SCÎNTEIEŞTI  
   

  
2015  

  
  

    
2 

    
  

  
1 

  

   2016      2    1  
   2017      2    1  
   2018      2    1  
   2019      2    1  

SCHELA  
   

  
2015  

  
  

    
1 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016      1 1   2  
   2017      1 1   2  
   2018      1 1   2  
   2019      1 1   2  

ŞENDRENI  
   

  
2015  

  
  

    
2 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016      2 1   2  
   2017      2 1   2  
   2018      2 1   2  
   2019      2 1   2  

SLOBOZIA   
CONACHI  

  
2015  

  
  

    
2 

  
2 

  
2  

  
1 

  

   2016      2 2 2  1  
   2017      2 2 2  1  
   2018      2 5   1  

   2019      2 5   1  

SMÎRDAN  
   

  
2015  

  
  

    
2 

    
  

  
2 

  

   2016      2    2  
   2017      2 1   2  
   2018      2 2   3  
  

   
2019  

  
  
  

  2 2   
  

3  

  
SMULŢI  
   

  
  

2015  

  
  

  
      

1 
  

  
  

  
  

1 
  

   2016      1    1  
   2017      1 1   1  
   2018      1 1   1  
   2019      1 1   1  

SUCEVENI  
   

  
2015  

  
  

    
1 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016      1 1   2  
   2017      1 1   2  
   2018      1 1   2  
   2019      1 1   2  

SUHURLUI  
   

  
2015  

  
  

    
1 

    
  

  
1 

  

   2016          1  
   2017          1  
   2018          1  
   2019          1  

ŢEPU  
   

  
2015  

  
  

    
1 

    
  

  
2 

  

   2016      1    2  
   2017      1    2  
   2018      1 1   2  
   2019      1 1   2  

TUDOR   
 VLADIMIRESCU  

  
2015  

  
  

    
3 

    
1  

  
1 

  
1 

   2016      3  1  1 1 
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   2017      3  1  1 1 
   2018      3  1  2 1 
   2019      3  1  2  

TULUCEŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
3 

  
2 

  
1  

  
2 

  

   2016      2 2 1  2  
   2017      2 2 1  2  
   2018      2 2 1  2  
   2019      2 2 1  2  

UMBRĂREŞTI  
   

  
2015  

  
  

    
3 

  
1 

  
1  

  
1 

  

   2016      3 1 1  1  
   2017      3 1 1  1  
   2018      2 2 1  2  
   2019      2 2 1  2  

VALEA MĂRULUI  
   

  
2015  

  
  

    
2 

  
1 

  
  

  
2 

  

   2016      2 1   2  
   2017      1 1   2  
   2018      1 1   2  

   
  

2019  
  

  
  

  1 1   
  

2  

  
VÎNĂTORI  
   

  
  

2015  

  
  

  
      

1 
  

2 

   
1    

1 
  

   2016      1 2 1  1  
   2017      2 2 1  1  
   2018      1 1 1  1  
   2019      1 1 1  1  

VÎRLEZI  
   

  
2015  

  
  

    
1 

    
  

  
2 

  

   2016      1    2  
   2017      1    2  
   2018      1    2  
   2019      1    2  

VLĂDEŞTI  
   

  
2015  

  
  

  
1 

 
  

  
1 

 

   2016      1    1  
   2017      1    1  
   2018      1    1  
   
   

2019  
  

   
    

1 
    

   1 
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3. Descrierea și identificarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate 
 
3.1. Generalități 
Serviciul public de transport județean face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și 

activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unității administrativ-teritoriale Județul Galați, sub 
controlul, conducerea sau coordonarea  Consiliului Județean Galați, în scopul asigurării serviciului public de transport județean de persoane. 

Este considerat serviciu public de transport județean de persoane prin curse regulate serviciul public de transport care îndeplinește cumulativ 
următoarele condiții: 

a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței Guvernului 
nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completările ulterioare; 

b) se efectuează numai între localitățile unui județ, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acestuia; 
c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către consiliul județean; 
d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze,  deținute în proprietate sau 

în baza unui contract de leasing de acesta, înmatriculate sau înregistrate în județul sau localitatea respectivă; 
e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz; 
f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații 

de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de OG nr. 27/20111, cu modificările și completările ulterioare; 
g) autoritatea județeană competentă exercită competenţa exclusivă cu privire la acordarea licențelor de traseu operatorilor care prestează 

transportul rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de competență a acesteia și de reglementare la nivel județean a serviciului public de 
transport călători; 

h) autoritatea administrației publice județene impune sau contactează obligații de serviciu public și poate acorda, în schimbul îndeplinirii 
acestora, drepturi exclusive și/sau compensații de orice natură. Prin obligație de serviciu public se înțelege o cerință definită sau stabilită de 
autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile 
sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit. Contractele de servicii 
publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensații. 

 
3.2. Descrierea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate 
Serviciul public de transport  județean de persoane se organizează de către autoritățile administrației publice județene, pe raza unităților 

administrativ-teritoriale, cu respectarea următoarelor principii: 
  a) promovarea concurenței între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizați, cărora li s-a atribuit executarea serviciului; 
  b) garantarea accesului egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piața serviciului public de transport județean; 
  c) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciul public de transport județean; 
  d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale localităților și județului respectiv; 
  e) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a 

bunurilor acestora prin polițe de asigurări; 
  f) asigurarea executării unui serviciu public de transport public suportabil în ceea ce privește tariful de transport; 
  g) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai 

transportului, respectiv utilizatorii serviciului public de transport. 
  h) autonomia sau independența financiară a operatorilor de transport rutier; 
  k) susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne (drumuri județene aflate în 

administrarea consiliului județean); 
  i) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe 

teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate; 
  j) consultarea asociațiilor reprezentative ale operatorilor de transport și/sau ale transportatorilor autorizați, precum și ale utilizatorilor în 

vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale privind serviciul public de transport local și județean, precum și modalitățile de funcționare a acestui 
serviciu. 

Principalele obiective urmărite de autoritățile administrației publice județene în domeniul serviciului public de transport județean sunt: 
a) asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică; 
b) informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului public de transport local 

și județean; 
c) corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente; 
d) asigurarea continuității serviciilor publice de transport prin programele de transport sau de funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de 

călători existente; 
e) atribuirea contractelor de servicii publice conform prevederilor Legii nr. 51/2006 , a Legii nr. 92/2007 și a legislației în domeniul 

achizițiilor publice. 
    

Serviciile publice de transport județean se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condițiile de 
lucru, de exploatare a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța circulației. 

În toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport județean, protecția vieții umane și a mediului este prioritară. 
 

4. Descrierea sistemului serviciului public de transport și prezentarea traseelor județene de transport de persoane prin curse 
regulate 

 
4.1. Sisteme ale serviciului public de transport local și județean de persoane 
În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu 

modificările și completările ulterioare, 
(1) Serviciile publice de transport local și județean se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună 

cu mijloacele de transport, formează sistemul serviciului public de transport local și județean. 
(2) Infrastructura tehnico-edilitară cuprinde: 
a) construcții, instalații și echipamente specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, 

autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare etc.; 
b) dispecerate și dotări speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenție și de depanare; 
c) calea de rulare a tramvaielor și a metroului; 
d) echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri și elemente de susținere, în cazul transportului pe cablu; 
e) rețele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou și pentru transportul pe cablu; 
f) sistemul energetic de alimentare a rețelelor de contact electrice, stații de transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de 

alimentare aferente rețelelor de contact; 
g) rețeaua de drumuri, tuneluri, căi navigabile, galerii și stații de metrou, precum și construcții și instalații aferente; 
h) amenajări stradale, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a legitimațiilor de călătorie; 
i) autogări și terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători; 
j) gări fluviale. 
(3)  Prin mijloace de transport destinate serviciului public de transport local și județean de persoane se înțeleg: 
a) autobuze - autovehicule destinate și echipate pentru transportul de persoane și al bagajelor acestora, așa cum sunt definite în Ordonanța  

Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
a^1) autobuze urbane; 
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b) tramvaie; 
c) troleibuze; 
d) trenuri de metrou; 
e) mijloace specifice de transport, în cazul transportului pe cablu; 
f) autoturisme; 
g) nave de transport de pasageri sau mărfuri pe căile navigabile interioare. 

 
Așa cum se poate constata din prezentarea sistemului serviciului public de transport, Consiliul Județean Galați nu deține în proprietatea 

publică sau privată a județului bunuri de natura celor prezentate mai sus, care se pot încadra în categoria bunurilor de retur și să poată fi delegate în 
cadrul unui contract de delegare. 

Referitor la drumurile județene din proprietatea publică a județului aflate în administrarea Consiliului Județean Galați, acestea, ca de altfel 
orice altă categorie de drum public nu pot face obiectul unei atribuiri prin gestiune directă, gestiune delegată sau concesionare. 

Referitor la rețeaua de drumuri, incluzând toate categoriile de drumuri publice,  trebuie arătat că la Cap.14 Drepturile și obligaţiile 
operatorului, pct.14.10.27 din Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane, care reprezintă Anexa 2 la Ordinul 
comun ANRSCUP/ANAP nr. 131/1.401/2019  privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor  de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile  administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, 
se precizează urmatoarele : 

„Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul [...] (se trece local sau județean, după caz) de călători infrastructura rutieră 
publică, precum străzi, poduri, pasaje și instalaţiile auxiliare aferente acestora”. 

 
4.2. Informații privind traseele județene cuprinse în actualul Program de transport județean de persoane prin curse regulate. 
În efectuarea transportului public rutier la nivelul județului, sunt folosite toate categoriile de drum existente pe raza județului, respectiv: 

drumuri comunale, județene, naționale sau naţional/europene. 
Acest lucru se datorează faptului că pentru a se realiza legătura tuturor localităţilor județului cu centrele de comună, oraşele județului și 

municipiul Galați și Tecuci, itinerariul traseelor judeţene cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, se 
derulează pe toate aceste categorii de drumuri. 

Unul dintre obiectivele pe termen mediu și scurt ale județului Galați este dezvoltarea transportului județean specific asigurării de servicii 
pentru transportul călătorilor pe distanţe scurte și cu o capacitate medie de transport. 

În prezent, serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate în Județul Galați înseamnă existența a 59 trasee judeţene, 
însumând un număr de 3152 km/sens, un număr de 501 de curse zilnice dus-întors, efectuate de 162 mijloace de transport de diferite capacităţi 
(locuri pe scaune), care sunt deţinute în parcurile auto de 11 operatori de transport cu capital privat. 
 

4.3. Prezentarea noului Program de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Galați, aplicabil după data 
de 01.01.2023. 

 
Prin suprapunerea traseelor cu reţeaua de drumuri de pe teritoriul județului Galați, se poate constata că în realizarea serviciului de transport la 

nivelul județului, itinerariile traseelor se desfașoară pe străzi din municipiile Galați și Tecuci, drumuri naționale/europene, drumuri judeţene și 
comunale. 

Pentru evitarea suprapunerilor orelor de plecare în cursă și realizarea unui sistem integrat de transport public, bazat pe complementaritatea 
modurilor de transport actuale, s-a procedat la armonizarea graficelor de circulaţie. 

De asemenea, județul Galați este tranzitat de curse interjudeţene, cu staţii intermediare pe teritoriul județului, care fac legătura cu celelalte 
judeţe unde există curse interjudeţene. 

La întocmirea noului Program de transport s-au luat în calcul actualele trasee, asupra carora s-a intervenit prin corecţii în ce priveşte graficele 
de circulaţie pentru corelarea orelor între staţiile publice, eliminarea unor curse sau introducerea unor curse în cadrul unor trasee existente, 
prelungirea unor trasee, renunţarea la unele trasee, precum și introducerea de trasee noi,  funcție de solicitarile venite din partea autorităților publice 
locale și a operatorilor de transport, în măsură să asigure necesităţile de deplasare ale populaţiei județului nostru. 

 
Astfel, a rezultat un Program care are urmatoarea structură: 

Număr trasee principale și secundare = 59 
Număr de grupe formate  = 7  
Număr mijloace de transport necesare = 103 
Numar total de curse zilnice = 377 

Conform structurii Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, delegarea Serviciului public de transport de 
persoane prin curse regulate pe cele 59 trasee se va face pe 7 grupe. 
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PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE PRIN SERVICII  
REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN  
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Program circulaţie Zilele de 
circulaţie 

Autogară/localitate Localitate 
intermediară 

Autogara/localitate Tur Retur 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 01 01 01 Stoicani Tuluceşti Galaţi 30 20 10 5 5:45 6:50 7:30* 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      6:30* 7:35 8:00 9:05 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă prin Scânteiești           7:05 8:10 8:40 9:45 1,2,3,4,5,6,7 

             7:55 9:00 9:20* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:25*^ 9:30 10:00 11:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:50 9:55 10:40 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:25* 9:30 11:20* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50 10:55 12:00 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:35* 11:40 12:40 13:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:05 12:10 13:20* 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:35* 12:40 14:00 15:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:05 13:10 14:30* 15:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:50* 13:55 15:00 16:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 14:35 15:40 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:00 15:05 16:20*^ 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:45 15:50 17:00 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:35* 16:40 17:40 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10 17:15 18:20* 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:00 18:05 19:05 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:30* 18:35 19:45* 20:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

02 02 02 Galaţi Folteşti Tg. Bujor 55 10 10 3 7:50 9:10 6:30* 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

  *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale           8:35* 9:55 9:10 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

           9:55* 11:15 10:35* 11:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:20 12:40 11:30* 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:25* 13:45 12:40 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:20* 14:40 14:05* 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:15 15:35 14:35* 15:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:05* 17:25 15:45 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00* 19:20 18:05* 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:00 20:20 20:20 21:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 03 03 03 Galaţi Tg.Bujor- Crăieşti Măcişeni 89 2 10 1 5:40 8:05 8:45 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

            12:45 15:10 15:15   17:40 1,2,3,4,5,6,7 
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 04 04 04 Chiraftei Drăculeşti Galaţi 43 4 10 1 5:00 6:10 6:20 7: 30 1,2,3,4,5,6,7 

           8:30 9:40 10:40 11:50 1,2,3,4,5,6,7 
                  12:30 13:40 15:40 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:30 18:40 19:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

05 05 05 Galaţi Tg. Bujor Roşcani  69 2 10 1 11:50 13:40 7:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

          18:10 20:00 15:30 17:20 1,2,3,4,5,6,7  13:40 9:05 

                           

06 06 06 Drăguşeni Tg. Bujor Galaţi 86 2 10 1 6:30* 8:20 10:50* 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      14:15* 16:05 16:55* 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

                

                             

07 07 07 Galaţi Tg.Bujor Zărneşti 75 2 10 1 9:15 11:00 6:50 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

           15:35 17:20 11:50 13:35 1,2,3,4,5,6,7 

           

                       

 08 08 08 Galaţi Folteşti Măstăcani 44 4 10 1 6:40 7:45 8:00 9:05 1,2,3,4,5,6,7 

           10:10 11:15 12:00 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                  13:40 14:45 16:00 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:25 18:30 19:35 1,2,3,4,5,6,7 

                       

  09 09 09 Galaţi Folteşti Oancea 58 5 10 2 7:45 9:00 7:00 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

           9:15 10:30 9:00 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

               11:45 13:00 11:00 12:15 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:45 16:00 13:15 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:45 18:00 16:15 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 10 10 10 Galaţi Oancea Băneasa 76 4 10 2 7:00* 8:45 6:00* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:45* 12:30 10:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7               13:00 14:45 14:00* 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:45* 19:30 15:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 11 11 11 Galaţi Oancea – Suceveni  Tg. Bujor 101 2 23 1 6:30 8:35 3:45 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

           16:00 18:05 10:00 12:05 1,2,3,4,5,6,7 

           

           

               

 12 12 12 Aldeşti Oancea Galaţi 94 2 10 1 5:05 7:30 10:20 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

         13:20 15:45 17:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

           

 13 13 013 Galaţi Tg. Bujor Bereşti 87 3 23 1 7:00* 9:15 03:20 05:35 1,2,3,4,5,6,7 

 *Circulă până la Bereşti Meria sat Pleşa           15:00* 17:15 11:05* 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

           23:00 01:15 19:10 21:25 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 14 14 14 Galaţi Bereşti Vădeni 115 3 10 2 6:35 9:35 12:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
           14:40 17:40 6:30 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                  16:40 19:40 17:40 20:40 1,2,3,4,5,6,7 

                           

 15 15 15 Galaţi Scânteieşti Fântânele  38 8 10 2 6:30* 7:25 5:15* 6:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 si sărbătorile legale              7:30^ 8:25 6:15^ 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă până la Frumușița 10:30 11:25 7:30* 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

             12:30* 13:25 8:30 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   15:30 16:25 12:30 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:30* 17:25 15:30* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:30 18:25 16:30 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30 20:25 18:30 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                            

16 16 16 Galaţi Cuca Băleni 48 7 10 2 6:40 7:50 5:10 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale           9:30*^ 10:35 6:30*^ 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă pînă la Viile (intersecția DJ253 cu DJ242)            10:40 11:50 8:00        9:20 1,2,3,4,5,6,7 

           12:55* 14:10 11:00* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

             14:40 15:50 12:50 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10* 17:20 14:15* 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:40 18:50 16:45 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 17 17 17 Măcişeni Cuca Galaţi 73 2 10 1 6:00* 7:30 11:00* 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale           14:00* 15:30 17:00* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 18 18 18 Galaţi Cuca - Adam Ciurești 104 2 10 1 8:30* 10:45 5:30* 7:45 1,2,3,4,5,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      14:10 16:25 11:20 13:35 1,2,3,4,5,7 

                

               

 19 19 19 Galaţi Smârdan Cişmele 17 39 10 4 4:25 4:55 5:00 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 și sărbătorile legale          4:45* 5:15 5:20* 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

             5:05 5:35 5:40 6:10 1,2,3,4,5,6,7 

          5:25* 5:55 6:00* 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   5:45 6:15 6:20 6:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   5:55* 6:25 6:40* 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

          6:15 6:45 7:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

            6:35* 7:05 7:20* 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   6:55 7:25 7:40 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:15* 7:45 8:00* 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:35 8:05 8:20* 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:55* 8:25 8:40 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

          8:25 8:55 9:00 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

          8:55* 9:25 9:30* 10:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   9:25 9:55 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

          9:55* 10:25 10:30* 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          10:25 10:55 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:55* 11:25 11:30* 12:00 1,2,3,4,5,6,7 
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          11:25 11:55 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          11:55* 12:25 12:30* 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          12:25 12:55 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

          12:55* 13:25 13:30* 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:25 13:55 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

          13:55* 14:25 14:30* 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          14:15 14:45 14:50 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

          14:35* 15:05 15:10* 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:55 15:25 15:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:15* 15:45 15:50 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          15:35 16:05 16:10 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

          15:55* 16:25 16:30* 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

          16:15 16:45 16:50 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          16:35* 17:05 17:10* 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

          16:55 17:25 17:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:25* 17:55 18:00* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          17:55 18:25 18:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7 

          18:25* 18:55 19:00* 19:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:10 19:40 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7 

          20:40* 21:10 21:15 21:45 1,2,3,4,5,6,7 

          23:05 23:35 23:40 0:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

               

 20 20 20 Negrea  Schela  Galaţi 29 11 10 2     4:55 5:40 5:40 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 7 şi sărbătorile legale      6:30 7:15 7:15 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

^ Nu circula 6      6:50^* 7:35 9:00^* 9:45 1,2,3,4,5,6,7 

      8:00 8:45 11:00^* 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

      9:50^* 10:35 12:40 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

             11:50^* 12:35 14:10 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

             13:25 14:10 15:00^* 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

             14:55* 15:40 15:40* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

             16:25* 17:10 17:15* 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00 18:45 19:10 19:55 1,2,3,4,5,6,7 

             21:00 21:45 22:50 23:35 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 21 21 21 Galaţi Smîrdan Pechea 38 15 10 5 6:55*I 7:45 5:40* 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

I Circulă prin sat Izvoarele Comuna Slobozia Conachi             8:05* 8:55 6:15* 7:05 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 și sărbătorile legale           8:45* 9:35 6:40* 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

      9:45* 10:35 7:20* 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

          10:35* 11:25 7:50* 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                11:35* 12:25 8:30* 9:20 1,2,3,4,5,6,7 

                 12:25* 13:15 9:35* 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:05*I 13:55 10:30* 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:45* 14:35 11:40* 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 14:15* 15:05 12:00* 12:50 1,2,3,4,5,6,7 
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                 15:10*I 16:00 13:30* 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

             16:15*I 17:05 14:40* 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 17:00* 17:50 15:35* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                 18:05* 18:55 17:15* 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                 19:00* 19:50 18:00* 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

 22 22   22 Rediu  Pechea Galaţi 49 8 23 2 4:00* 5:15 6:15 7:30 1,2,3,4,5,6,7 
 *Nu circulă 7 si sărbătorile legale      5:00 6:10    7:05*c 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

c - Circulă până la Cuca      7:50 9:00 10:15 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

      9:00* 10:10   11:15*c 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 13:10 14:00 15:10 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:40 16:00* 17:10 1,2,3,4,5,6,7 

             15:45 16:55 17:15 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:35 19:45 20:15 21:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

23 23   23 Galaţi Pechea V.Mărului  68 9 23 3 6:20* 7:50 4:00* 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

S – circulă pînă la Smulți (sat Mîndreşti)     7:45*S 9:15 5:00 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 si sărbătorile legale       10:00 11:30 8:00 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:45* 13:15 9:00* 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:35*S 15:05 10:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:55 16:25 12:15 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          16:45 18:15 13:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:45* 19:15 16:00* 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30 21:00 17:40 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

 24 24   24 Galaţi Smârdan Pechea 38 12 23 4 5:55 6:45 5:05 *I 5:55 1,2,3,4,5,6,7 

 * - Nu circulă 6,7 și sărbătorile legale         7:25 8:15 6:05 *I 6:55 1,2,3,4,5,6,7 

 I – Circulă prin Sat Izvoarele, comuna Slobozia Conachi          8:25 9:15 6:30 7:20 1,2,3,4,5,6,7 

          9:25 10:15 6:55 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

          10:55 *I 11:45 8:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:05 12:55 9:05 9:55 1,2,3,4,5,6,7 

          12:45 13:35 10:10 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:25 14:15 11:20 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

          14:35 15:25 13:00 13:50 1,2,3,4,5,6,7 

          15:25 16:15 14:15 15:05 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 17:20 15:10 16:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:30 18:20 16:25 17:15 1,2,3,4,5,6,7 

               

 25 25   25 C.Negri Pechea Galaţi 49 3 23 1 4:30 6:00 7:15 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

            12:15 13:45 15:15 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:15 21:45 23:15 0:45 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 26 26 26 Galaţi Pechea Călmăţui 58 3 23 1 9:15 10:35 7:00 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

            15:15 16:35 12:45 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

          18:45 20:05 17:10 18:25 1,2,3,4,5,6,7 
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 27 27 27 Tg. Bujor Jorăşti  Zărneşti 20 2 10  1 07:00* 07:25 7:30* 7:55 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circula S+D și sărbătorile legale           14:00* 14:25 14:30* 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

               

 28 28 28 Galaţi Pechea Cotoroaia 94 1 23 1 15:45 18:15 5:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

            

                            

 29 29 29 Galaţi Pechea Adam 94 1 10 1 17:45 20:00 6:15 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 30 30 30 Galaţi V.Mărului Cerţeşti 89 1 10 1 8:45 10:45 13:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 31 31 31 Galaţi V.Mărului Smulţi 78 1 23 1 17:00 19:15 5:00 7:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    

 32 32 32 V.Alecsandri Braniştea Galaţi 24 24 10 5 4:40 5:15 5:40 6:15 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 7 si sarbatorile legale           5:20 5:55 6:45^* 7:20 1,2,3,4,5,6,7 

^ Nu circula 6           6:10^* 6:45 7:10* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

            6:30* 7:15 7:35 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:50 7:25 8:35 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:50* 8:25 9:05* 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:20 8:50 9:35 10:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:20 9:35 10:05* 10:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50* 10:25 11:05 11:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:20 10:35 11:35* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:50* 11:25 12:05 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:50 12:25 12:35* 13:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:20* 12:55 13:35 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:50 13:25 14:05* 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:50* 14:25 14:45 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:20 14:55 15:25 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:50* 15:25 16:05 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:30 16:05 17:05 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10 16:45 18:05* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:50* 17:25 18:45 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:50 18:25 19:35* 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30 20:05 20:20* 20:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    21:00* 21:35 21:40 22:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    22:20 22:55 23:10 23:45 1,2,3,4,5,6,7 

                         

 33 33 33 Galaţi Năneşti Nămoloasa 68 1 10  1 17:00 19:00 5:30 7:30 1,2,3,4,5,6 

      17:00 19:00 12:30 14:30 7 

                

 34 34 34 Galaţi Independenţa Tecuci 80 36 10 12   5:12 6:37   1,2,3,4,5,6,7 

** Curse care pleacă și ajung la combinatul Liberty Steel Galați      5:36 7:01 5:12 6:37 1,2,3,4,5,6,7 

        6:00 7:25 5:24 6:49 1,2,3,4,5,6,7 
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      6:12 7:37 5:48 7:13 1,2,3,4,5,6,7 

           6:36 8:01 6:12 7:37 1,2,3,4,5,6,7 

                      7:00 8:25 6:36 8:01 1,2,3,4,5,6,7 

            7:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:00 9:25 7:24 8:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:24 9:49 7:48 9:13 1,2,3,4,5,6,7 

                      8:48 10:13 8:12 9:37 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:12 10:37 8:36 10:01 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:36 11:01 9:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                      9:48 11:13 9:24 10:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:12 11:37 9:48 11:13 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:36 12:01 10:12 11:37 1,2,3,4,5,6,7 

                      11:12 12:37 10:36 12:01 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:36 13:01 11:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:00 13:25   1,2,3,4,5,6,7 

                      12:24 13:49 11:45 13:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:48 14:13 12:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:00 14:25 12:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:20 14:45 12:54 14:19 1,2,3,4,5,6,7 

                      13:40 15:05 13:09 14:34 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:00 15:25 13:24    14:49 1,2,3,4,5,6,7 

                        14:20 15:45 13:48 15:13 1,2,3,4,5,6,7 

                      14:40 16:05 14:12 15:37 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:00 16:25 14:36 16:01 1,2,3,4,5,6,7 

            15:00 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:54 17:19 15:24 16:49 1,2,3,4,5,6,7 

                     16:24 17:49 15:48 17:13 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:48 18:13 16:12 17:37 1,2,3,4,5,6,7 

                     17:12 18:37 16:36 18:01 1,2,3,4,5,6,7 

                      17:24 18:49 17:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:48 19:13 17:24 18:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:12 19:37 17:36 19:01 1,2,3,4,5,6,7 

                     18:36 20:01 18:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 20:25 18:24 19:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:00 21:25 18:48 20:13 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 35 35 35 Galaţi Independenţa  Tecuci  86 3 23 1 7:00 9:00 3:30 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

       15:00 16:55 11:30 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

      23:00 00:25 19:30 21:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 

 36 36 36 Tecuci Grivița - Pechea Galaţi 85 1 10 1 6:40* 9:10 12:15* 14:45 1,2,3.4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7            

                     

 37 37 37 Salcia Barcea  Tecuci 21 7 10 1 6:15* 6:55 7:00 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/ ^circulă numai pe perioada cursurilor şcolare      7:45 7:25 10:30* 11:10 1,2,3,4,5,6,7 
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       11:15* 11:55 12:20 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:10 13:50 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

             15:00 15:40 16:00* 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:45* 17:25 18:00*^ 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30*^ 19:10 19:00*^ 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

                  

  38 38 38 Tecuci  Matca  Ramif. Cudalbi  27 6 10 1 7:00 7:30 5:50* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/^ circulă numai in perioada cursurilor şcolare      10:00 10:30 8:00 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

      12:00 12:30 11:20 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:00 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:15 18:45 14:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30*^ 20:00 18:50*^ 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 39 39 39 Tecuci V.Mărului Smulţi 35 4 10 1 6:30 7:20 5:15 6:05 1,2,3,4,5,6,7 

            10:30 11:20 07:30 08:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:30 13:20 11:30 12:20 1,2,3,4,5,6,7 

            17:00 17:50 14:00 14:50 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 40   40 40 Tecuci V.Mărului Corni 33 2 10 1 12:00 12:45 6:00 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 18:45 13:30 14:15 1,2,3,4,5,6,7 

                           

 41  41 41 Tecuci Drăguşeni Smulţi 44 4 10 1 9:30 10:20 7:00 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circula 6+7 și sărbătorile legale           12:15 13:05 10:30 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

            14:45* 15:35 13:15* 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:15* 19:05 15:45* 16:35 1,2,3,4,5,6,7 

               

 42  42 42 Corod Matca Tecuci 23 5 10 2 6:20* 6:50 7:30 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circula 6+7 și sărbătorile legale           8:45 9:15 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

              11:30 12:00 13:10* 13:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:15* 14:45 15:30* 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:05* 17:35 19:10* 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 43 43 43 Tecuci Corod Cîrlomăneşti 40 3 10 1 11:00 11:50 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

           13:30 14:20 12:10 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:55 16:45 14:35 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

               

 44  44 44 Tecuci Corod Cotoroaia 43 5 10 1 6:25 7:15 7:20* 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circula 6+7 și sărbătorile legale           8:30 9:20 9:40 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

            11:30 12:20 12:40 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:00 14:50 15:10 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00* 17:50 18:00 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

 45 45 45 Tecuci Frunzeasca Ţepu 22 7 10 1 6:30 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           10:30 10:55 8:30 8:55 1,2,3,4,5,6,7 
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            13:30 13:55 11:20 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00* 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30*^ 19:55 18:30*^ 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 46 46 46 Tecuci  Gohor Toflea  36 6 10 2 6:45 7:30 6:00* 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7      10:00 10:45 7:30 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare      13:30 14:15 11:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

      16:30 17:15 14:30 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00* 18:45 17:15 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30*^ 20:15 19:00* 19:45 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 47 47 47 Tecuci Tălpigi Ghidigeni 27 12 23 2 5:00*^ 5:40   1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           6:00* 6:40 6:00 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           7:00 7:40 7:00* 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

           8:00* 8:40 8:00 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:00 10:40 9:00* 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:00* 11:40 11:00 11:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:00 13:40 12:00* 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00* 14:40 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:00 16:40 15:00* 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:00* 17:40 17:00 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:40 18:00* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30*^ 20:10 18:45*^ 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 48  48 48 Tecuci Frunzeasca Munteni 13 11 23 1 6:30* 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           8:30 8:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

            9:30 9:55 9:00 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:30 10:55 10:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:30 11:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:30 12:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 13:55 13:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30*^ 19:55 18:30*^ 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

 49  49 49 Tecuci Munteni Priponeşti 34 4 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 6+7 și în perioada vacanțelor şcolare      10:45 11:35 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

** Nu circulă 6+7          14:00** 14:50 11:40 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00* 19:50  14:55** 15:45 1,2,3,4,5,6,7 
               

 50 50 50 Tecuci Priponeşti Ciorăşti 35 3 10 1 10:45 12:05 6:15 7:35 1,2,3,4,5,6,7 

           13:30 14:50 11:45 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00 20:20 15:25 16:45 1,2,3,4,5,6,7 
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 51 51 51 Tecuci  Nicoreşti Buciumeni 24 5 10 1 7:30** 8:10 6:00* 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      10:45 11:25 8:15 8:55 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă doar în perioada cursurilor școlare      13:20** 14:00 11:30 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

**Circulă până la Mănăstirea Buciumeni      16:20* 17:00 14:05 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

      19:30*^ 20:10 17:05* 17:45 1,2,3,4,5,6,7 

             

 52 52 52 Tecuci Nicoreşti Vişina 29 5 10 1 6:30* 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

           10:10 11:00 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circula 6 și 7      14:10 15:00 12:00 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

      17:10 18:00 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30* 20:20 18:20* 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

53 53 53 Tecuci Nicoreşti Ionăşeşti 29 4 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

           10:30* 11:20 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7           12:10 13:00 11:20* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

        18:00* 18:50 13:30 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

                

54 54 54 Tecuci Nicoreşti Huleşti 28 2 10 1 6:30 7:20 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                17:10 18:00 18:20 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   

 55 55 55 Tecuci Furceni Movileni 16 9 10 1  5:30* 5:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

           6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      7:30 7:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           10:30 10:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

            11:30* 11:55 12:00* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:15 13:40 13:45 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:15* 18:40 18:45* 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:15*^ 19:40 19:40*^ 20:05 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 56 56 56 Tecuci Cosmeşti Furcenii Noi 34 8 10 1 5:30* 05:55 6:00* 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

* - nu circulă S + D        7:20 07:45 8:00 St 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

** - nu circulă S + D și în perioada vacanțelor școlare          10:00  10:25 10:30 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

St – Circulă pe str. Stadionului           11:30 11:55 12:00 12:40 1,2,3,4,5,6,7 
                   13:15* St 13:45 13:45* 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:30** 14:55 15:00** 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:30* 17:55 18:00* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00** 19:25 19:30** 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                         

 57 57 57 GalaţI Tg. Bujor Ciureşti 110 2 10 1 10:25 13:10 7:15 10:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:10 20:00 14:00 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

           

58 58 58 GalaţI Vârlezi Rădeşti 90 1 10 1 14:30* 16:15 6:00* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

* - nu circulă S + D și în perioada vacanțelor școlare           
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59 59 59 GalaţI Vânători Pădurea Gârboavele 13 7 10 1 8:00 8:20 9:00 9:20 1,2,3,4,5,6,7 

      10:00 10:20 11:00 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

      12:00 12:20 13:00 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

      14:00 14:20 15:00 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

      16:00 16:20 17:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:20 19:00 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 20:20 21:00 21:20 1,2,3,4,5,6,7 
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Lista stațiilor de îmbarcare/debarcare 
 
 

Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 
1. 01 Stoicani – Tuluceşti – Galați 

 
 

Stoicani 
Tămăoani “Moară” 
Tămăoani “ Centru” 
Tămăoani “Tamoja’ 
Frumuşița “Baza”(^ Scânteiești-Fântânele) 
Frumuşița “ Centru” 
Frumuşița “ Dispensar” 
Ijdileni ”Moara” 
Ijdileni “Troița” 
Ijdileni ”Magazin” 
Şivița “Depozit” 
Şivița “Blocuri” 
Şivița “Magazin” 
Şivița “Brutărie” 
Tătarca  “Macei” 
Tătarca  “Deal” 
Tuluceşti  “Depozit” 
Tuluceşti ”Betoane” 
Tuluceşti “Troiță” 
Tuluceşti “Centru 
Intersecția Vânători 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția “ Sat Costi” 
STAER 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

2. 02 Galaţi – Folteşti – Tg. Bujor 
 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția “ Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vînători 
Folteşti 
Chiraftei  
Fârţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor Autogară 

3. 03 Galați – Tg. Bujor – Crăieşti – Măcişeni 
 
 
  

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția “ Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vînători 
Folteşti 
Chiraftei 
Fârțănești 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară  
Vârlezi 
Crăieşti 
Vârlezi 
Vlamnic 
Urleşti 
Corni 
Măcişeni 

4. 04 Chiraftei – Drăculeşti– Galați 
 
  

Chiraftei 
Măstăcani 
Drăculeşti 
Folteşti – ramificaţie 
Intersecția Vânători 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția “ Sat Costi” 
STAER 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

5. 05 Galaţi – Tg. Bujor – Roşcani 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția “ Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vânători 
Folteşti 
Chiraftei 
Fârțănești 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară 
Moscu 
Băneasa 
Ramificaţie Roşcani 
Roşcani 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

6. 06 Drăguşeni – Tg. Bujor – Galaţi 
*pentru cursa cu plecare din Galați la 1455 (staţie 
Crăieşti Deal) 

Drăguşeni 
Smulţi 
Crăieşti* 
Vîrlezi 
Tg. Bujor - Autogară 
Umbrăreşti 
Viile 
Fârțănești 
Chiraftei 
Folteşti 
Galați Autogară + Municipiu^ 

7. 07 Galaţi – Tg. Bujor – Zărneşti 
 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția “ Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vînători 
Folteşti  
Chiraftei 
Fârțănești 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară 
Buzenchi 
Lunca 
Jorăşti 
Zărneşti 

8. 08 Galaţi – Folteşti – Măstăcani Galați Autogară + Municipiu^ 
Folteşti 
Chiraftei 
Măstăcani 

9. 09 Galați – Folteşti – Oancea Galați Autogară + Municipiu^ 
Folteşti 
Vlădeşti 
Oancea 

10. 10 Galați – Oancea – Băneasa  Galați Autogară + Municipiu^ 
Folteşti 
Vlădeşti 
Oancea 
Roşcani 
Băneasa 

11. 11 Galaţi – Oancea – Suceveni – Tg. Bujor 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția “ Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vînători 
Tulucesti 
Şiviţa 
Ijdileni 
Frumuşiţa 
Tămăoani 
Stoicani 
Folteşti - ramificație 
Drăculeşti 
Brăneşti 
Vlădeşti 
Oancea 
Rogojeni Sat 
Suceveni 
Ramificaţie Roşcani 
Băneasa  
Tg. Bujor - Autogară 

12. 12  Aldeşti – Oancea – Galaţi 
 
 
 

Aldeşti 
Săseni 
Puricani 
Prodăneşti 
Comăneşti 
Găneşti 
Rugineni 
Cavadineşti 
Grăpeni 
Rogojeni sat 
Oancea 
Vlădeşti 
Brăneşti 
Drăculeşti 
Folteşti - ramificaţie 
Stoicani 
Tămăoani 
Frumuşiţa 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Ijdileni 
Şiviţa 
Tătarca 
Tuluceşti 
Vînători (DN 26 - SC Iricad SRL) 
Galați Autogară + Municipiu^ 

13. 13 Galați – Tg. Bujor – Bereşti  
*circulă până la Bereşti Meria, sat Pleşa 

Galați Autogară + Municipiu^ 
Galați Combinatul Siderurgic 
STAER 
Intersecția “ Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vînători 
Tuluceşti 
Tătarca 
Şiviţa 
Ijdileni 
Frumuşiţa 
Tămăoani 
Stoicani 
Folteşti 
Chiraftei 
Fârțănești 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară  
Moscu 
Băneasa 
Balinteşti 
Bereşti - Autogară 
Bereşti Meria – Pleşa* 

14. 14 Galați – Bereşti – Vădeni 
 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția “ Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vânători 
Folteşti  
Chiraftei 
Fârțănești 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară 
Moscu 
Ramificaţie Roşcani 
Băneasa 
Bereşti - Autogară 
Bereşti Meria 
Slivna 
Cristeşti 
Găneşti 
Rugineni 
Cavadineşti 
Grapeni 
Vădeni 
 

15. 15 Galați – Scânteieşti – Fântânele  
  

Galați Autogară + Municipiu^ 
Ramificaţie Pădurea Gârboavele 
Ramificaţie Scânteieşti 
Scânteieşti 
Fântânele 

16. 16 Galați – Cuca – Băleni 
*Pentru cursele plecare din Galați 930 

 plecare din Baleni 630  

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vînători 
Vînători Ramificaţie 
Scânteieşti - ramificaţie 
Cuca 
Băleni (*Viile) 

17. 17 Măcişeni – Cuca – Galaţi 
 

Măcişeni 
Corni 
Urleşti 
Vlamnic 
Vîrlezi 
Băleni Releu 
Cuca 
Scânteieşti ramificaţie 
Vânători ramificaţie 
Galați Autogară + Municipiu^ 

18. 18 Galați – Cuca – Adam – Ciureşti 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vânători 
Scânteieşti ramificatie 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Cuca 
Băleni ramificaţie 
Vârlezi 
Crăieşti 
Drăguşeni 
Fundeanu 
Căueşti 
Adam 
Intersecţia DJ 242A - DN 24D 
Ramificaţie Bălăbăneşti 
Bălăbăneşti 
Pupezeni 
Bălăşeşti 
Ciureşti 

19. 19 Galați – Smârdan – Cişmele Galați Autogară + Municipiu^ 
Smârdan  
M. Kogălniceanu  
Cişmele 

20. 20 Negrea – Schela - Galaţi Negrea 
Schela 
Smârdan 
Galați Autogară + Municipiu^ 

21. 21 Galați – Smârdan – Pechea Galați Autogară + Municipiu^ 
Smârdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi (Sat Izvoarele*) 
Cuza Vodă 
Pechea 

22. 22 Rediu – Pechea – Galați 
*cursele plecare din Galați 705 și 1115 circulă pîna la 
Cuca 
   

Rediu (*Cuca) 
Suhurlui 
Pechea Autogară 
Cuza Vodă 
Slobozia Conachi 
Schela Colonie 
Schela - ramificaţie 
Smârdan 
Galați Autogară + Municipiu^ 

23. 23 Galați – Pechea – Valea Mărului (sat Mândreşti) Galați Autogară + Municipiu^ 
Schela Ramificaţie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Sat Mândreşti (comuna Valea Mărului) 

24. 24 Galați – Smârdan – Pechea Galați Autogară + Municipiu^ 
Smârdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 

25. 25 Costache Negri – Pechea - Galați Costache Negri 
Pechea Autogară 
Cuza Vodă 
Slobozia Conachi 
Schela Colonie 
Schela Ramificaţie 
Smârdan 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

26. 26 Galați – Pechea – Călmăţui Galați Autogară + Municipiu^ 
Smârdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Griviţa 
Călmăţui 

27. 27 Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti 
 
 

Tg. Bujor Autogară 
Buzenchi 
Lunca 
Jorăşti 
Zărneşti 

28. 28 Galați – Pechea – Cotoroaia 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
Smârdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Matca 
Corod 
Blânzi 
Cărăpceşti 
Cerţeşti 
Cârlomăneşti 
Cerţeşti 
Cotoroaia 

29. 29 Galaţi – Pechea - Adam Galați Autogară + Municipiu^ 
Smârdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Mândreşti 
Smulţi 
Drăguşeni 
Fundeanu 
Căuieşti 
Adam 

30. 30 Galați – Valea Mărului - Cerţeşti Galați Autogară + Municipiu^ 
Smârdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Corod 
Blânzi 
Cărăpceşti 
Cerţeşti 

31. 31 Galați – Valea Mărului – Smulţi 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
Smârdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Mândreşti 
Smulţi 

32. 32 Vasile Alecsandri – Braniştea –Galați 
*staţia cătun Lozova pe sensul Galați – Tecuci 
(funcţie de necesităţle de trafic) 
**Staţia Braniştea – Bar pe sensul Tecuci - Galaţi 

Vasile Alecsandri 
Braniştea – Bar** 
Braniştea Gară*  
Braniştea troiţă 
Traian Uzina de apă 
Traian 
Şerbeşti Gară 
Şendreni IAS 
Şendreni Ferma Veche 
Şendreni Fabrică 
Şendreni Primărie 
Şendreni Service 
Şendreni SMA 
Movileni 
Galați Autogară + Municipiu^ 

33. 33 Galați – Năneşti – Nămoloasa Galați Autogară + Municipiu^ 
Movileni 
Şendreni 
Braniştea 
V. Alecsandri 
Independenţa 
Pechea ramificaţie 
Piscu 
Vameş 
Tudor Vladimirescu 
Hanu Conachi 
Popas Hanu Conachi 
Fundeni 
Lungoci 
Năneşti 
Nămoloasa Tg. 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Nămoloasa Sat 
34. 34 Galați – Independenţa – Tecuci 

 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
Independenţa 
Piscu 
Vameş 
Tudor Vladimirescu 
Hanu Conachi 
Şerbăneşti 
Lieşti 
Buceşti 
Iveşti 
Umbrăreşti 
Barcea 
Drăgăneşti 
Tecuci – Zona industrială 
Tecuci Liceul Agricol 
Tecuci Autogară 

35. 35 Galaţi – Independenţa – Tecuci 
*staţie Liberty Steel 
 
 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^* 
Independenţa 
Piscu 
Vameş 
Tudor Vladimirescu 
Hanu Conachi 
Serbăneşti 
Lieşti 
Buceşti 
Iveşti 
Umbrăreşti 
Barcea 
Drăgăneşti 
Tecuci – Zona industrială 
Tecuci Liceul Agricol 
Tecuci Autogară 

36. 36 Tecuci – Grivița - Pechea - Galaţi Tecuci Autogară 
Tecuci Liceul Agricol 
Tecuci – Zona industrială 
Drăgănești 
Barcea 
Umbrărești 
Ivești 
Călmățui 
Grivița 
Costache Negri 
Pechea Autogară 
Cuza Vodă 
Slobozia Conachi 
Schela Colonie 
Schela Ramificaţie 
Smârdan 
Galaţi + Municipiu^  

37. 37 Salcia – Barcea - Tecuci Salcia 
Siliştea 
Torceşti 
Podoleni 
Umbrăreşti 
Barcea 
Drăgăneşti 
Tecuci Autogară 

38. 38 Tecuci – Matca ramificaţie - Cudalbi Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 
Matca Agrimat 
Valea Mărului ramificaţie 
Cudalbi 

39. 39 Tecuci – Valea Mărului - Smulţi Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 
Matca Agrimat 
Valea Mărului Ramificaţie 
Valea Mărului 
Mândreşti 
Smulţi 

40. 40 Tecuci – Valea Mărului – Corni  Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 
Matca Agrimat 
Valea Mărului Ramificaţie 
Valea Mărului 
Măcişeni 
Corni 

41. 41 Tecuci – Drăguşeni - Smulţi Tecuci  
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 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca 
Corod 
Blânzi 
Brătuleşti 
Nicopole 
Drăguşeni 
Smulţi 

42. 42 Corod – Matca - Tecuci Corod  
Matca 
Tecuci  

 Magazin Unirea 
 Autogară 

43. 43 Tecuci – Corod - Cârlomăneşti Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca 
Corod 
Blânzi 
Cărăpceşti 
Cerţeşti 
Cârlomăneşti 

44. 44 Tecuci – Corod - Cotoroaia Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca 
Corod 
Blânzi 
Cărăpceşti 
Cerţeşti 
Cotoroaia 

45. 45 Tecuci – Frunzeasca - Ţepu Tecuci 
 Autogara 
 Piaţă  
 Transformator 

Frunzeasca 
Munteni 
Berheci 
Ţepu 

46. 46 Tecuci – Gohor – Toflea Tecuci 
 Autogara 
 Piaţă  
 Transformator 

Frunzeasca 
Munteni 
Berheci 
Nărteşti 
Gohor 
Brăhăşeşti ramificaţie 
Brăhăşeşti 
Toflea 

47. 47 Tecuci – Tălpigi - Ghidigeni Tecuci 
 Autogara 
 Piaţa  
 Transformator 

Frunzeasca 
Ţigăneşti  
Ungureni 
Negrileşti 
Slobozia Corni 
Tălpigi 
Ghidigeni (Gefu) 

48. 48 Tecuci – Frunzeasca - Munteni Tecuci 
 Autogara 
 Piaţa  
 Transformator 

Frunzeasca 
Munteni  

49. 49 Tecuci – Munteni - Priponeşti Tecuci  
 Autogară 
 str. Costache Conache 
 str. Tecuciul Nou 

Frunzeasca 
Munteni 
Berheci 
Priponeşti 

50. 50 Tecuci – Priponeşti - Ciorăşti Tecuci 
 Autogara 
 Piaţa  
 Transformator 

Frunzeasca 
Munteni 
Berheci 
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Priponeşti 
Ciorăşti 

51. 51 Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni 
*Circulă până la Mănăstirea Buciumeni cursele cu 
plecare din Tecuci la 730 și 1320 

Tecuci  
 Autogară 
 Gara Nord 

IAS Tecuci 
Ramificaţie Nicoreşti 
Dobrineşti 
Nicoreşti 
Hânțeşti 
Buciumeni 
Mânăstirea Buciumeni * 

52. 52 Tecuci – Nicoreşti - Vişina Tecuci  
 Autogară 
 Gara Nord 

IAS Tecuci 
Nicoreşti Ramificaţie 
Nicoreşti IAS 
Dobrineşti 
Nicoreşti 
Fântâni 
Corneşti 
Poiana 
Vişina 

53. 53 Tecuci – Nicoreşti - Ionăşeşti Tecuci  
 Autogară 
 Gara Nord 

IAS Tecuci 
Ramificaţie Nicoreşti 
Dobrineşti 
Nicoreşti 
Coasta Lupii 
Mălureni 
Ionăşeşti 

54. 54 Tecuci – Nicoreşti – Huleşti 
 
 

Tecuci 
 Autogară 
 Gara Nord 

Ramificaţie Nicoreşti 
Dobrineşti 
Nicoreşti 
Coasta Lupii 
Piscu Corbului 
Huleşti 

55. 55 Tecuci – Furceni - Movileni Tecuci 
 Autogară 
 Piaţă 

Profiriu 
Furceni Ramificaţie 
Movileni 

56. 56 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi 
 
 

Tecuci  
 Autogară 
 Hotel Turist 
 Penny Market 
 Gara Nord 

IAS Tecuci 
Ramificaţie Nicoreşti 
Cosmeşti – strada Stadionului 
Cosmești 
Cosmești Vale 
Furcenii Vechi 
Furcenii Noi 

57. 57 Galați – Tg. Bujor – Ciureşti 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția “ Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vînători 
Tuluceşti 
Şiviţa 
Frumuşiţa 
Tămăoani 
Folteşti 
Chiraftei 
Fârţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară 
Moscu 
Băneasa 
Balinteşti 
Bereşti - Autogară 
Cruceanu 
Rădeşti sat 
Intersecţia DJ 242A – DN 24D 
Bălăbăneşti 
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Pupezeni 
Bălăşeşti 
Ciureşti 

58. 58 Galați – Vârlezi – Rădeşti 
 
 

Galați Autogară + Municipiu^ 
STAER 
Intersecția “ Sat Costi 
Rȃpa lui Tuluc 
Intersecția Vînători 
Tuluceşti 
Tătarca 
Şiviţa 
Ijdileni 
Frumuşiţa 
Tămăoani 
Stoicani 
Folteşti 
Chiraftei 
Fârțănești 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor – Autogară 
Vârlezi 
Crăieşti 
Ghingheşti 
Bursucani 
Intersecţia DJ 242A – DN 24D 
Rădeşti 

59. 59 Galaţi–Vînători – Pădurea Gârboavele Galați Autogară + Municipiu^ 
Metro 
Vânători – DN 26 – SC Iricad SRL 
Vânători DN 26 - intersecţia cu DN 26D 
Pădurea Gârboavele 
-Parc Zoo 
-Muzeul satului 
-Popas “Pibunni” 

NOTA: 
 Municipiu^ - staţiile sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 48/2016, funcţie de autogările capete de traseu. 

 
5. Motive care justifică delegarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate 

5.1. Motive de ordin legislativ  
5.1.1. Referinţe legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere 
 

1 
Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale 
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

2 
Comunicarea Comisiei 2014/C 92/01  referitoare la orientări pentru  interpretarea Regulamentului (CE)   nr. 1370/2007 
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători; 

3 
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009  al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor   norme comune privind 
condițiile  care trebuie îndeplinite pentru  exercitarea ocupației de operator de transport rutier;   

4 
Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 

5 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și  completările ulterioare; 

6 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru  efectuarea transportului 
public  local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de  transport public local; 

7 Ordonanță de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,  cu modificările și completările  ulterioare; 

8 
Ordinul comun ANRSCUP/ANAP nr. 131/1.401/2019  privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi 
utilizate în cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile  
administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie. 

9 
Ordinul președintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și 
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local și județean de persoane, cu modificările și completările 
ulterioare; 

10 Legea achiziţiilor sectoriale nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

5.1.2. Analiza principalelor probleme privind evoluţia legislaţiei aferente transportului județean de persoane 
 5.1.2.1. Prezentarea situației cuprinse în perioada 2008 – până în prezent 

Începând cu anul 2008 când au fost stabilite atribuţii în competenţa consiliilor judeţene privind organizarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate și până la data de 31.12.2018, transportul public la nivel județean s-a desfăşurat în baza următoarelor acte normative : 

- Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, cu modificările și completările ulterioare, transportul județean de persoane 
desfăşurându-se în regim comercial. 

- Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin 
Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

- Ordinul MAI/MT nr. 240/1614/2012 din  4 octombrie 2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de 
punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin 
servicii regulate în trafic județean. 

act:115344%200
act:107155%200
act:115693%200
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În baza acestor acte normative, pentru actualul program majoritatea licenţelor de traseu aflate în vigoare la această dată, au fost atribuite prin 

hotărâre a consiliului județean, după atribuirea traseelor prin sistemul electronic la nivel naţional – AADR SAET Bucureşti, în cadrul şedinţelor de 
atribuire desfăşurate în perioada cuprinsă între data de 18.12.2013 și până la finalul anului 2018. 

Aceste licențe de traseu care au avut iniţial valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019 valabilitate corespunzătoare valabilităţii programelor 
transport județean, s-au prelungit până la 02.12.2019 conform Legii nr. 328/2018, iar ulterior au fost prelungite până la data de 30.06.2023, conform 
OUG nr. 51/2019, licențe de traseu pentru care operatorii de transport au achitat taxele de prelungire până la data de 30.06.2023 la instituţiile 
emitente, în speţă Agenţiile Teritoriale ale ARR. 

Conform dispoziţiilor legale din actele normative menţionate, începând cu intrarea în vigoare a Legii nr.92/2007 și până la data de 
31.12.2018, serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale s-a desfăsurat în regim comercial, nu de 
serviciu public. 

În data de 28.12.2018, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1106, Legea nr.328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 
de transport public local nr.92/2007. 

La data intrării în vigoare a Legii nr.328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, 
potrivit dispozițiilor Art. VI, lit. au fost abrogate atat Ordinul MIRA nr.353/2007 cât și Ordinul MAI/MT nr. 240/1614/2012. 

O altă consecinţă a modificarii Legii nr.92/2007 prin Legea nr. 328/2018, a fost aceea că Serviciul de transport public județean de persoane 
prin curse regulate speciale, a ieşit din sfera de reglementare a Legii nr.92/2007. 

După intrarea în vigoare a Legii nr. 328/2018, deci de la data de 1 ianuarie 2019 și până în luna iunie 2019, transportul județean de persoane 
a fost  în colaps, datorită faptului că nu am mai avut norme de aplicare a Legii nr. 92/2007. 

În data de 28 iunie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG nr.51/2019  pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul transportului de persoane, ca urmare a situației extreme în care se afla transportul județean de persoane, pentru reglementarea 
corespunzătoare a acestei situaţii. 

Conform dispoziţiilor acestui act normativ, transportul județean de persoane a redevenit transport în regim comercial, iar transportul prin 
servicii regulate speciale nu a mai fost în sfera de competență a consiliilor județene. 

 Prin Ordinul MT/MDRAP nr. 1158/2336/2019 au fost aprobate Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 
organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean (Normele metodologice de aplicare ale 
OUG nr. 51/2019). 

Ulterior, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.51/2019 a fost supus aprobării prin lege în Parlamentul României și cu toate că a intrat 
pe ordinea de zi ca lege de aprobare, în şedinţa comună a Parlamentului, a fost votată ca lege de respingere a OUG nr. 51/2019. 

În data de 1 aprilie 2020, în perioada stării de urgenţă pe teritoriul Romaniei instituită prin Drecretul Preşedintelui României nr. 195/2020, a 
fost publicată în Monitorul Oficial nr. 271, Legea nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 

Consecinţa respingerii OUG nr. 51/2019 a fost că și normele metodologice de aplicare ale acestei ordonanţe de urgenţe nu au mai putut fi 
aplicate, cu toate că în clar nu au fost abrogate de nici un alt act normativ. 

De la data 04.04.2020, data intrării în vigoare a Legii nr. 34/2020 de respingere a OUG nr.51/2019 transportul județean de persoane a intrat 
iarăşi în colaps. 

În data de 14 mai 2020, în aceeași perioada a stării de urgenţă, văzându-se situaţia dezastruoasă la care s-a ajuns prin respingerea OUG nr. 
51/2019, Guvernul României aprobă  O.U.G. nr. 70/2020 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, care a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 Printre multiplele domenii reglementate de această ordonanţă de urgenţă, se regăsesc la punctul   
XV. Măsuri privind transportul rutier județean de persoane și transportul elevilor, unde, conform prevederilor art. 66, alin. (1), alin (2) și alin (4) se 
stipulează următoarele: 

(1)  “Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport 
judeţene și a licenţelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 

(2) Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de 
persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit 
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care deţin licențe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în 
Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va transmite consiliilor judeţene lista operatorilor de transport deţinători de licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul Oficial al 
României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul transportului de persoane.” 

Deci, conform precizarilor art. 66 alin, (1), alin (2) și alin. (4) din OUG nr. 70/2020 “la data publicarii Legii nr. 34/2020…”, adica Monitorul 
Oficial nr. 271 din data de 1 aprilie 2020, transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, se defăşura în 
regim comercial, Legea nr. 34/2020 intrând în vigoare în data de 4 aprilie 2020.    

 
În data de 17 decembrie 2021, Guvernul României aprobă  O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 
Avându-se în vedere că starea de alertă instituită pe teritoriul României nu se cunoaşte când se va încheia și având în vedere prevederile art. 

4, alin. 5 din  Legea nr.55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care 
stipulează următoarele: “Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile și autoritățile publice, precum și de entităţile private autorizate conform 
legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”, în OUG nr.130/2021 la art. 
LI, se stipulează următoarele: 

(1) Termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum 
și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se 
prorogă până la data de 31.12.2022. 

    (2) Consiliile judeţene care până la 31.12.2021 nu finalizează procedurile pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport 
rutier de persoane, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările 
și completările ulterioare, sunt obligate să le finalizeze în cursul anului 2022. 

    (3) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) este în sarcina exclusivă a autorităților administrației publice 
locale și a compartimentelor de specialitate cu responsabilităţi în realizarea acesteia. 

Luând în considerare toate prevederile din actele normative menţionate, la momentul ianuarie 2022 transportul județean de persoane se 
desfaşoară în cadrul serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, având acelaşi regim comercial. 

 
         5.1.2.2. Prezentarea situației după data de 31.12.2022 
 După data de 31.12.2022, în condițiile în care nu se va mai prelungi valabilitatea actualelor programe de transport județean, inclusiv 
valabilitatea licenţelor de traseu, prevederile OUG nr. 130/2021, încetează, urmând ca transportul județean de persoane prin curse regulate să intre 
sub incidenţa Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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Astfel, în condițiile aplicării Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 cu modificările și 

completările ulterioare transportul județean de persoane se va desfăşura în cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT  județean de persoane 
prin curse regulate. 

Aceasta înseamnă ca serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate se va atribui prin gestiune delegată către operatorii 
de transport rutier, în urma derulării unor proceduri de achiziție publică în baza Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,  se vor încheia 
contracte de delegare a gestiunii cu operatorii desemnaţi câştigători, iar ulterior se vor elibera licenţele de traseu de către Consiliul Județean Galați. 

 
5.1.3. Atribuţii referitoare la încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin 

curse regulate 
Având în vedere atribuţiile conferite de Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare, în organizarea, funcţionarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al colectivităţilor locale este 
prioritar și vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la 
nivelul colectivităţilor locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale. 

 
În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (6) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 

92/2007, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice judeţene, sunt autorităţi de reglementare locale în domeniul 
serviciului public de transport județean și prin autoritățile de autorizare își exercită faţă de toți operatorii de transport, indiferent de modalitatea de 
gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile și competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și prin legea 92/2007. 

 
Conform prevederilor art. 8, alin (3) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare, în exercitarea competenţelor și atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației 
publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune 
a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate 
furnizării/prestării acestora. 

Conform prevederilor art. 22, alin (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare „Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de 
interesele actuale și de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice” și 
conform prevederilor art. 29, alin.(2) „Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor 
de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize 
tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate”. 
 
 5.1.4. Prezentarea modalităţilor de atribuire a serviciului public de transport județean 
 Articolul 2, lit e) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, defineşte 
delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în 
condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are.  

Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție 
a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de  administra și exploata 
sistemul de utilități publice respectiv.  
 
 Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), lit h) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 
92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene au atribuţii privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport județean de persoane. 
 În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, serviciile publice de transport local și județean se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele 
modalităţi: 
        a) gestiune directă; 
        b) gestiune delegată. 
       (2) Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport local și județean se face, în condițiile prezentei legi, precum și ale Legii nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de consiliile judeţene ori de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere între 
unitățile administrativ-teritoriale, după caz. 
       (3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului public de transport local și județean se organizează și se 
desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor publice de transport local și județean elaborate de autoritățile locale de transport 
și aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza regulamentului-
cadru al serviciului public de transport local și județean, elaborat de autoritatea naţională de reglementare competentă. 
      (4) Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de transport public local. 
      (5) Bunurile și elementele componente ale sistemelor publice de transport local și județean aflate în domeniul public sau privat al administrației 
publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului public de transport operatorilor de transport sau transportatorilor 
autorizați cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului. 
       (6) Atribuirea bunurilor și a elementelor componente ale sistemelor de transport menţionate la alin. (5) se face prin gestiune delegată, încheindu-
se un contract de delegare a gestiunii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
 

5.1.4.1. Gestiunea directă 
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu 

modificările și completările ulterioare,   
        (1) În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit prestarea serviciului public de transport local și 
județean și toate sarcinile și responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea și controlul funcţionării 
serviciului public de transport local și județean, precum și administrarea sistemului de utilități publice aferente. 
        (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările 
ulterioare, care pot fi: 
        a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate și organizate în subordinea consiliilor locale ori 
consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; 
        b) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la al căror capital social nu 
există participare privată directă, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat al altor persoane juridice controlate de respectiva unitate 
administrativ-teritorială care nu oferă controlul sau dreptul de veto; 
        c) operatori regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
       (3) Contractele de servicii publice care se încheie în modalitatea gestiunii directe, pot fi: 
        a) hotărâri de dare în administrare a serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor prevăzuţi la alin. (2) lit. a); 
        b) contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor prevăzuţi la alin. (2) lit. b) și c). 
      (5) Subcontractarea serviciilor publice de transport călători de către operatorii interni este interzisă. 
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Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: 
    a) denumirea părților contractante; 
    b) obiectul contractului,  
    c) durata contractului; 
    d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 
    e) categorii de bunuri folosite în realizarea contractului; 
     f) drepturile și obligaţiile părților contractante cu privire la prestarea serviciului și la sistemul de utilități publice aferent; 
    g) sarcinile și responsabilităţile părților cu privire la investiții/programele de investiții, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, 

inclusiv modul de finanțare a acestora; 
    h) indicatorii de performanţă privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora; 
    i) tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;  
    j) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;  
    k) nivelul redevenţei sau al altor obligații, după caz; 
    l) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de executare a acesteia; 
    m) răspunderea contractuală; 
    n) forţa majoră; 
    o) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale; 
    p) menţinerea echilibrului contractual; 
    q) cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 
    r) resurse umane și protecţia socială a angajaţilor operatorului; 
    s) alte clauze convenite de părți, după caz. 
 

5.1.4.2. Gestiunea delegată 
În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu 

modificările și completările ulterioare, 
     (1) Gestiunea delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
     (2) Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, de tip contracte de achiziție publică 
de servicii reglementate la art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate cu autobuze, 
troleibuze și/sau tramvaie, se stabileşte de către autoritățile administrației publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/alte forme de 
asociere între unitățile administrativ-teritoriale competente având ca scop serviciile publice de transport local, conform prevederilor Legii nr. 
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 
 

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, 

(1) Serviciul public de transport  județean poate fi atribuit pentru executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier 
deţinători de licențe de transport, eliberate sau recunoscute în condițiile legii. 
     (2) Se interzice titularilor contractelor de delegare a gestiunii, să încheie cu terţi contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a 
gestiunii serviciilor publice de transport. 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, 
     (1) Pot executa serviciul public de transport județean de persoane operatorii de transport rutier.  
     (2) Operatorii de transport rutier sunt deţinători ai licenţelor eliberate în condițiile legii. Aceştia pot fi: 
     a) societăţi înfiinţate de unitățile administrativ-teritoriale sau de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară ori ale altor forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale; 
     b) societăţi rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de 
transport de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau în parte, în calitate 
de proprietar ori coproprietar, de către unitățile administrativ-teritoriale; 
     c) societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de licențe de transport valabile; 
    d) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale 
ori consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. 
 

5.1.5. Durata încredinţării gestiunii serviciului public de transport județean 
 În ce priveste durata contractelor de servicii publice, există mai multe acte normative care reglementează acest aspect. 

Până la data de 31.12.2018, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, înainte să fie modificată prin 
Legea nr. 328/2018, prevedea că durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se stabileşte prin contracte de delegare a gestiunii de 
către autoritățile administrației publice locale și trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport deţinute în 
proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de: 

a) 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze;  
Pentru Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, efectuat cu autobuze, Ordinul MIRA Nr. 353 din 23 noiembrie 

2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,  a stabilit  ca : 
- Programul de transport județean se întocmeşte și se aprobă de către autoritatea publică județeană pentru o perioadă de 3 ani; 
- Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăşi valabilitatea programului de transport județean. 

În fapt, incepând cu anul 2008 și până în prezent, transportul județean de persoane prin curse regulate s-a desfasurat în baza a doua Programe 
de transport, a caror valabilitate a fost/este cuprinsă între urmatoarele perioade : 

1.07.2008 – 31.12.2013 = 5 ani și 6 luni; 

                1.01.2014 – până la 31.12.2022  = 9 ani. 
Conform art. 28, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu 

modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 328/2018, dupa data de 31.12.2022,  
„Durata încredinţării gestiunii serviciului public de transport județean se stabileşte prin contracte de delegare a gestiunii de către 

autoritățile administrației publice judetene și trebuie să fie corelată cu durata necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului, 
dar nu mai mult de: 
a) 10 ani, în cazul serviciului public de transport rutier realizat cu autobuze”. 
b) 15 ani, în cazul transportului pe şine realizat cu tramvaie sau trenuri de metrou. 

Conform aceluiaşi art. 28, alin.(2), din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu 
modificările și completările ulterioare  

„ Pe durata contractului de delegare a gestiunii, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice 
locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului public și a sistemului public de transport 
local și județean, precum și dreptul de a supraveghea și controla modul de desfăşurare a serviciului cu privire la: 

a) respectarea și îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport rutier; 
b) derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute și a orarelor zilnice și săptămânale; 
c) dezvoltarea și modernizarea sistemului public de transport județean (drumurile judetene), precum și modul de menţinere în funcţiune a 

acestora; 
d) respectarea procedurilor de formare, stabilire și ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul public de transport județean. 
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Legea nr.92/2007 impune în mod imperativ principiul limitării duratei de derulare a acestor contracte, în considerarea promovării principiului 

asigurării mediului concurențial și al protejării, totodată, a intereselor destinatarilor finali ai serviciului public respectiv, valori consacrate și ocrotite 
în legislaţia Uniunii Europene. 

În acest sens, dispozitiile art. 28 alin (1),  din legea  92/2007, circumstantiază, în funcție de specificul fiecărei activități desfăsurate, termenul 
maxim al contractului de atribuire a gestiunii fiind de 10 ani pentru transportul realizat cu autobuze. 

 
Referitor la aceste durate, Curtea Constituţională a României, a hotărât în analiza criticii de neconstituţionalitate a prevederilor art.28 din 

Legea 92/2007 (versiunea de până la data de 31.12.2018) că aceste termene îndeplinesc condiţia rezonabilităţii, în sensul că sunt suficiente pentru a 
asigura desfăşurarea activității și realizarea planului de afaceri al comerciantului, fiind stabilite circumstanţiat, proporțional cu durata medie de 
amortizare a tuturor mijloacelor de transport, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar și în considerarea termenului mediu de 
uzură fizică a fiecărui tip de autovehicul utilizat în scopul realizării transportului public. 

Pe de altă parte, art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, 
statuează că:  

“(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare 
de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 și ale Legii nr. 100/2016 și nu va 
depăşi durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului regional prin contractul de delegare.  

În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale, cu excepţia celor care sunt membre ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe 
modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.”  

Astfel fiind, în interpretarea articolului de mai sus, aplicând principiul de drept per a contrario, în cazul în care se decide atribuirea prin 
gestiunea directă a serviciului de utilitate publică, durata acestui serviciu nu poate fi mai mare de 5 ani. În caz contrar, pentru atribuirea gestiunii 
acestui serviciu trebuie aplicată o procedură competitivă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016.   
 În concluzie, având în vedere perioadele de valabilitate ale celor doua Programe de transport județean de persoane prin curse regulate, pentru 
conformarea cu prevederile: 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, 

Se propune ca Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați să fie de 5 ani, (60 luni), începand de la Data Intrării în Vigoare, 
respectiv data semnării contractului. 
 

5.1.6. Tarife și titluri de călătorie 
Tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport județean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate se stabilesc, prin 

calcul, de către Consiliul Județean Galați, în baza tarifului mediu pe km/loc ofertat și fundamentat de către operatorul de transport rutier desemnat 
câştigător al procedurii competitive desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, caz în care călătorii plătesc contravaloarea totală a serviciului de transport. 

Orice tarif privind transportul public județean de persoane se poate stabili, ajusta sau modifica de către Consiliul Județean Galați numai pe 
baza Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu 
modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, cu modificările și completările ulterioare, care 
se vor adapta corespunzător în funcție de condițiile concrete și specifice ale fiecărui operator de transport.  
    Operatorul de transport rutier are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. În acest sens, acesta se 
obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora. 
     
 5.1.7. Factori de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea Criteriului de atribuire 
  În cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze, factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului 
de atribuire, în condițiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, sunt urmatorii: 
    a) vechimea medie a parcului de autobuze; 
    b) clasificarea autobuzelor; 
    c) nivelul tarifului; 
    d) dotarea cu instalaţie de aer condiţionat; 
    e) capacitatea de transport; 
    f) norma de poluare a autobuzului; 
    g) utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 
alternativi. 

Autoritatea publică județeană stabilește prin hotărâre a consiliului județean grila de punctaj, pe baza criteriilor de atribuire prezentate mai sus. 
 

5.2. Motive de ordin social și de mediu 
În ce privește motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea gestiunii serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate trebuie avut în vedere că transportul public este unul din factorii cei mai importanţi care asigură incluziunea 
socială (concomitent cu alţi factori precum: locul de muncă, locuinţa, egalitatea de sanse). 

Repartizarea activităţilor economice (lucrative, culturale, comerciale, agrement, etc), educaţionale (instituţii de învăţământ) și gestionarea 
mobilităţii rezidenţiale condiţionează deplasările care au loc zilnic, sau ori de câte ori este nevoie. 

Factori ca locul de muncă, locuinţa, egalitatea de sanse și transportul au un rol esenţial în incluziunea socială. 
La orele de vârf, când apar cele mai mari probleme în trafic, transportul în comun este cel mai eficient  din punct de vedere energetic și cu 

emisii mai reduse de gaze cu efect de sera (1 autobuz = 50 autoturisme care ocupa în trafic 1 km de arteră rutieră, la o viteză de deplasare de 50 
km/oră) – cu efect imediat fiind reducerea gradului de poluare a mediului și implicit creşterea calităţii mediului și sănătăţii populaţiei. 

Printre principalele probleme cu care se confruntă atât autoritățile judeţene cât și operatorii de transport rutier se regăseşte neglijarea 
consecinţelor tehnice ale dezvoltării asupra traficului, automobilul fiind considerat modern, iar transportul în comun demodat, destinat persoanelor 
cu resurse financiare limitate, care nu-și pot permite un autoturism. 

În acest scop este nevoie de sporirea atractivităţii transportului județean de persoane prin curse regulate și limitarea în mod conştient a 
utilizării automobilului - cu efect imediat fiind eliminarea problemei legată de lipsa locurilor de parcare în municipii pentru autoturisme. 

Nu în ultimul rand trebuie menţionat ca motiv de ordin social, crearea locurilor de muncă, forţa de muncă fiind selectată în general de pe raza 
județului Galați. 

 
5.3. Motive de ordin economico-financiar 
Transporturile constituie un sistem complex care depinde de factori multipli, inclusiv de modelele de asezări umane și de consum, de 

organizarea producţiei și de infrastructura disponibilă. 
Având în vedere aceasta complexitate, orice intervenţie în sectorul transporturilor trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung cu privire 

la mobilitatea sustenabilă a persoanelor și a bunurilor, nu în ultimul rând politicile de natură structurală au nevoie de mult timp pentru a fi puse în 
practică și trebuie planificate cu mult timp înainte. 

Reţeaua de drumuri judeţene din județul Galați, aflată în administrarea Consiliului Județean Galați a fost modernizată major în ultimii ani 
pentru a deveni o infrastructură rutieră viabilă pentru desfăşurarea transportului rutier de persoane și mărfuri în condiții de siguranţă și de confort. 

Atribuirea gestiunii se va face pe un singur traseu sau grupe de trasee,  deoarece traseele cuprinse în Programul de transport județean nu pot 
fi deservite de către un singur operator de transport rutier. 
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Organizarea și efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate se impune a fi atribuit operatorilor de 

transport rutier care să asigure satisfacerea unor cerinţe și nevoi de utlitate publică ale comunităţilor locale de la nivelul județului nostru, în 
conformitate cu prevederile Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru  efectuarea transportului 
public  local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de  transport public local și anume : 

a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei și ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale; 
b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului și calităţii transportului public local; 
c) deplasarea în condiții de siguranţă și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a 

bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; 
d) accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piaţa transportului public local; 
e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial. 

Experienţa acumulată în această activitate de către operatorii de transport rutier dovedeşte că delegarea gestiunii serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate este benefică județului nostru atât din punct de vedere economico-financiar, cât și social și de 
mediu. 

 
5.3.1. Prezentarea situaţiei existente și a situaţiei propuse  
5.3.1.1. Situaţia existentă 
Până la data de 31.12.2022, data expirării valabilităţii actualului Program de transport județean de persoane prin curse regulate, transportul 

public județean se desfasoară pe un număr de 59 trasee principale și secundare, trasee care au fost atribuite prin sistemul electronic la nivel national 
AADR-SAET Bucureşti sau de către Consiliul Județean Galați, funcție de legislaţia aplicabilă momentului atribuirii. Pentru traseele atribuite au fost 
eliberate operatorilor de transport rutier desemnaţi câştigători, licențe de traseu în baza cărora se realizează serviciul de transport. 

Operatorii de transport rutier sunt licenţiaţi conform pervederilor O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Legislaţia în vigoare la momentul atribuirii traseelor și a licenţelor de traseu, nu a prevăzut delegarea serviciului de transport public la nivel 
județean prin încheierea unor contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane. 

Pentru realizarea tuturor curselor înscrise pe traseele cuprinse în actualul Program de transport județean de persoane prin curse regulate, a 
fost planificat un numar de 162 mijloace de transport (autobuze) de diferite capacităţi (locuri pe scaune), care sunt deţinute în parcurile auto de 11 
operatori de transport cu capital privat. 

 
LISTA operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseele atribuite la data de intrării în vigoare a Legii nr. 34/2020 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului 
de persoane: 
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În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și a măsurilor dispuse pentru prevenirea 

răspândirii acesteia prin restricţionarea deplasării cetăţenilor precum, prin închiderea unităţilor şcolare și a multor unităţi ale agenţilor economici, 
cererea de transport a scăzut foarte mult, fiind posibil ca numarul de curse ce se vor planifica pentru programul viitor de transport să scadă faţă de 
numărul actual de curse.  

 
5.3.1.2. Situaţia propusă 
Pentru perioada următoare, după data de 31.12.2022, având în vedere prevederile legale aplicabile transportului public de persoane la nivel 

județean, se impune alegerea unei modalităţi de gestiune a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate: gestiune directă 
sau gestiune delegată. 

 

Nr. 
crt. 

Denumire traseu 
Km/ 
sens 

Operator de transport 

1. Stoicani – Tuluceşti – Galați 30 SC AUTO – RECORD SRL 

2. Galați – Folteşti – Tg. Bujor 55 SC AUTO – RECORD  SRL 
3. Galaţi – Tg. Bujor – Crăieşti 71 SC AUTO – RECORD  SRL 
4. Chiraftei – Drăculeşti – Galați 43 SC AUTO – RECORD  SRL 
5. Galați – Tg. Bujor – Roşcani 69 SC AUTO – RECORD  SRL 
6. Drăguşeni – Tg. Bujor – Galați 86 SC ŞTEFU ION SRL 
7. Galați – Tg. Bujor – Zărneşti 75 SC AUTO – RECORD  SRL 
8. Galați – Folteşti – Măstăcani 44 SC TOTOSAN SRL 
9. Galați – Folteşti – Oancea 58 SC DANIXMOND TUR SRL 

10. Galați – Oancea – Băneasa 76 SC DANIXMOND TUR SRL 
11. Galați – Oancea – Suceveni – Tg. Bujor 101 SC AUTO – RECORD  SRL 

12. Aldeşti – Oancea – Galați 94 
SC EDY-COM SRL - Operatorul a renunțat din motive 
economice. 

13. Galați – Tg. Bujor – Bereşti 87 SC AUTO – RECORD  SRL 
14. Galați – Bereşti – Vădeni 115 SC AUTO – RECORD  SRL 
15. Galați – Scânteieşti – Fântânele 38 SC ŞTEFU ION SRL 
16. Galați – Cuca – Băleni 48 SC AUTO – RECORD  SRL 
17. Măcişeni – Cuca – Galați 73 SC AUTO – RECORD  SRL 
18. Galați – Cuca – Adam 82 SC AUTO – RECORD  SRL 
19. Galați – Smârdan – Cişmele 17 SC ŞTEFU ION SRL 
20. Negrea – Schela – Galați 29 SC AUTO – RECORD  SRL 
21. Galați – Smârdan – Pechea 38 SC ŞTEFU ION SRL 
22. Rediu – Pechea – Galați 49 SC ŞTEFU ION SRL 

23. 
Galați – Pechea – Valea Mărului (sat 
Mândreşti) 

68 SC ŞTEFU ION SRL 

24. Galați – Smârdan – Pechea 38 SC ŞTEFU ION SRL 
25. Costache Negri – Pechea – Galați 49 SC ŞTEFU ION SRL 
26. Galați – Pechea – Călmăţui 58 SC ŞTEFU ION SRL 
27. Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti 20 SC AUTO – RECORD  SRL 
28. Galați – Pechea – Cotoroaia 94 SC ŞTEFU ION SRL 
29. Galați – Pechea – Adam 94 SC ŞTEFU ION SRL 
30. Galați – Valea Mărului – Cerţeşti 89 SC ŞTEFU ION SRL 
31. Galați – Valea Mărului – Smulţi 78 SC AUTO – RECORD  SRL 
32. Vasile Alecsandri – Braniştea – Galați 24 SC AUTO – RECORD  SRL 
33. Galați – Năneşti – Nămoloasa 68 SC TEGALTRANS SRL 
34. Galați – Independenţa – Tecuci 80 SC TEGALTRANS SRL 

35. Galați – Independenţa – Tecuci 80 
SC TEGALTRANS SRL 
SC GEGI SRL 

36. Tecuci – Pechea – Galați 85 SC GEGI SRL 
37. Salcia – Barcea – Tecuci 21 SC GEGI SRL 
38. Tecuci – Matca Ramificaţie – Cudalbi 27 SC GEGI SRL 
39. Tecuci – Valea Mărului – Smulţi 35 SC GEGI SRL 
40. Tecuci – Valea Mărului – Corni 33 SC RO - CAR SRL 
41. Tecuci – Drăguşeni – Smulţi 44 SC RO - CAR SRL 
42. Corod – Matca – Tecuci 23 SC RO - CAR SRL 
43. Tecuci – Corod – Cârlomăneşti 40 SC RO - CAR SRL 
44. Tecuci – Corod – Cotoroaia 43 SC RO - CAR SRL 
45. Tecuci – Frunzeasca – Ţepu 22 SC GEGI SRL 
46. Tecuci – Gohor – Toflea 36 SC GEGI SRL 
47. Tecuci – Tălpigi – Ghidigeni 27 SC GEGI SRL 
48. Tecuci – Frunzeasca – Munteni 13 SC GEGI SRL 
49. Tecuci – Munteni – Priponeşti 34 SC CLAUSTOUR SRL 
50. Tecuci – Priponeşti – Ciorăşti 35 SC GEGI SRL 

51. Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni 24 
SC GEGI SRL 
SC BELONA SRL - Operatorul a renunțat din motive 
economice.  

52. Tecuci – Nicoreşti – Vişina 29 SC AŞII VOLANULUI SRL 
53. Tecuci – Nicoreşti – Ionăşeşti 29 SC GEGI SRL 
54. Tecuci – Nicoreşti – Huleşti 28 SC GEGI SRL - Operatorul a renunțat din motive economice. 
55. Tecuci – Furceni – Movileni 16 SC GEGI SRL 
56. Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi 22 SC GEGI SRL 
57. Galați – Tg. Bujor – Ciureşti 110 SC AUTO – RECORD  SRL 
58. Galați – Vârlezi – Rădeşti 90 SC AUTO – RECORD  SRL 

59. 
Galați – Vânători – Tuluceşti (Padurea 
Gârboavele) 

13 
SC STEFU ION SRL - Operatorul a renunțat din motive 
economice. 
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5.3.1.2.1. Consideraţii privind Gestiunea directă 
Consiliul Județean Galați nu deţine un serviciu specializat de transport, care să fie licenţiat ca operator de transport rutier conform 

prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, căruia să-i fie atribuit în gestiune directă 
efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în baza unei hotărâri de dare în administrare a serviciului, adică, 
acel serviciu specializat de transport propriu să îşi asume nemijlocit prestarea serviciului public de transport județean și toate sarcinile și 
responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea și controlul funcţionării serviciului public de transport  
județean, precum și administrarea sistemului de utilităţi publice aferente. 

Consiliul Județean Galați nu deţine o infrastructură tehnico-edilitară specifică și nici mijloace de transport. 
Concluzie: 
Nu se poate alege ca  modalitate de atribuire a serviciului public de transport rutier județean de persoane gestiunea directă. 

 
5.3.1.2.2. Consideraţii privind Gestiunea delegată 
Conform prevederilor legale, delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a 

serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și 
obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv.  

Așa cum am prezentat mai sus, Consiliul Județean Galați nu deține un serviciu specializat de transport, care să fie licenţiat ca operator de 
transport rutier conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare și nu deţine o 
infrastructură tehnico-edilitară specifică și nici mijloace de transport. 

Pentru noul Program Județean de transport, pe lângă parcul auto minin  necesar planificat, s-ar impune asigurarea unui număr de mijloace de 
transport de rezervă, precum și autovehicule de intervenţie și depanare, de asemenea  asigurarea carburanţilor pentru aceste mijloace de transport. 

S-ar impune crearea unei infrastructuri tehnico-edilitară care să cuprindă: 
   - construcţii, instalaţii și echipamente specifice pentru întreţinerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, 

autobaze, garaje, ateliere, staţii de spălare și igienizare etc.; 
  - dispecerate și dotări speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenţie și de depanare; 
  - autogări și terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători; 

Pe lângă cele menţionate mai sus, s-ar adăuga cheltuiala cu asigurarea salariilor personalului calificat aferent deservirii serviciului 
(conducatori auto, personal mentenanţă, personal de exploatare, personal TESA și alte activităţi), precum și cheltuielile ocazionate de obţinerea 
licenţelor, plata taxelor de drum, a poliţelor de asigurare, etc. 

 
5.3.1.2.3. Drepturile și obligaţiile Entității contractante 
Entitatea contractantă are obligația să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate efectuat în baza  Contractului de către Operator, inclusiv a vehiculelor  folosite de Operator, în prezenţa unui 
reprezentant al acestuia, cu privire la starea de curăţenie, afişarea programului de transport și a tarifelor de calatorie în interiorul mijloacelor de 
transport. 

- Entitatea contractantă are dreptul de a emite instrucţiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligaţiilor Operatorului rezultate din 
Contract; 

- Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator 
și de a aplica sancţiunile prevăzute în Contract; 

- Entitatea contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamaţiile persoanelor 
transportate; 
    - Tarifele de călătorie sunt stabilite, ajustate și modificate de către Entitatea contractantă potrivit prevederilor Ordinului președintelui 
A.N.R.S.C nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 
local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare; 

- Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligaţii ale Entității Contractante, prevăzute în  Contract și în legislaţia în vigoare, Entitatea 
contractantă are următoarele drepturi și obligaţii: 

- Entitatea contractantă are dreptul să denunţe unilateral contractul, cu un termen de preaviz stabilit în contract; 
- Entitatea contractantă are dreptul să sancţioneze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanţă, 

eficienţă și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului, prin 
retragerea licenței de traseu. 

Infrastructura publică rutieră. 
- Entitatea contractantă are obligația să informeze Operatorul în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră sau evenimentele 

ce au loc pe traseele cuprinse în Programul de transport; 
- Entitatea contractantă are obligația să asigure condiții de siguranţă în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului 

printr-o reţea de drumuri bine întreţinută și semnalizare corespunzătoare;  
- Entitatea contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliţiei Române pentru a asigura prioritatea și 

libera circulaţie a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport  public judetean de persoane prin curse regulate; 
- Entitatea contractantă are obligația să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent; 
- Entitatea contractantă are obligația să păstreze, în condițiile Legii, confidenţialitatea datelor și informaţiilor economico-financiare privind 

activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public. 
 

5.3.1.2.4. Drepturile și obligatiile Operatorului de transport rutier 
- Operatorul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciului, corespunzător tarifelor aprobate de Entitatea Contractantă, determinate în 

conformitate cu prevederile în vigoare; 
- Operatorul are dreptul să solicite ajustarea sau modificarea tarifelor aprobate potrivit  prevederilor Ordinului președintelui A.N.R.S.C nr. 

272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local și județean 
de persoane, cu modificările și completările ulterioare; 

- Operatorul de transport rutier are obligația să deţină pe durata  Contractului de delegare toate autorizările necesare pentru exercitarea 
serviciului public de transport călători eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

- Operatorul de transport rutier are obligația să deţină pe durata Contractului de delegare Licenţă de traseu valabilă pentru fiecare autobuz 
folosit în realizarea Serviciului public de transport călători;  

- Operatorul de transport rutier are obligația exploatării, întreținerii, reparării și modernizării sistemului de transport propriu și a 
echipamentelor existente și viitoare aferente acestuia; 

- Operatorul de transport rutier are obligația să asigure operaţiile de întreținere și reparaţii necesare parcului propriu de mijloace de transport, 
cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități; 

- Operatorul de transport rutier are obligația să efectueze lucrările de întreținere, revizii și reparaţii, conform prescripţiilor și normativelor 
tehnice în vigoare, care se impun; 

- Operatorul de transport rutier are obligația să asigure fondurile pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparaţii la infrastructura de 
transport proprie; 

- Operatorul de transport rutier este răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să asigure prestarea Serviciului public de transport călători cu respectarea reglementărilor și 

normativelor tehnice în vigoare. 
- Operatorul de transport rutier are obligația de a lua toate măsurile pentru a proteja călătorii împotriva infracţiunilor și accidentelor rutiere, dar 

fără a se limita la: 
    - Menţinerea iluminării constante a mijloacelor de transport; 
    - Afişarea în locuri vizibile în mijloacele de transport informații despre cum trebuie acordată asistenţă în cazuri urgenţă; 
     - Luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni apărute în funcţionarea Serviciului public de transport călători; 
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- Operatorul de transport rutier are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și şoferilor, pentru a asigura 

conformitatea cu cerințele prevăzute de legislaţia aplicabilă; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru 

mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulaţie și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind 
siguranța rutieră; 

- Operatorul de transport rutier are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranţă, inclusiv, dar fără a se 
limita la mânere, balustrade, suporturi speciale; 

- Operatorul de transport rutier are obligația să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă întocmai prevederile legislative 
relevante și să implementeze măsuri de îmbunătăţire a calificării acestora; 

- Operatorul de transport rutier are obligația să aplice normele de protecţia muncii specifice Serviciului public de transport călători; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea să, bunurile proprii  în executarea 

Serviciul public de transport călători; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin curse regulate conform 

Caietului de sarcini și Programului de transport; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să respecte obligaţiile prevăzute în Contractul de delegare, în Regulamentul și Caietul de 

sarcini al Serviciului public de transport călători și legile în vigoare; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului de delegare taxele și impozitele datorate 

statului, precum și cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor proprii; 
- Operatorul are obligația să asigure accesul organelor de control competente la informaţiile privind executarea Serviciului public de 

transport călători și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor proprii; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, 

conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să asigure finanţarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale 

propriilor angajaţi, conform prevederilor legale; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea și autorizarea personalului pentru 

exercitarea profesiei; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să deţină la sediul social documentele prevăzute de lege; 
- Operatorul de transport rutier are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie; 
- Operatorul de transport rutier are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamaţie pe panouri de informare ori 

în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de transport; 
- Operatorul de transport rutier va înregistra toate reclamaţiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe 

adresa poştală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamaţii "Registrul de Reclamaţii"; 
- Operatorul de transport rutier este obligat să răspundă reclamaţiilor scrise ale călătorilor primite, în termen de 30 de zile de la înregistrarea 

lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, 

Tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora; 
- Operatorul de transport rutier are obligația să producă și să distribuie materiale informative cu privire la traseele și programele de circulaţie, 

modificările acestora, Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, Tarifele de călătorie practicate, obligaţiile 
călătorilor și obligaţiile Operatorului faţă de călători, precum și sancţiunile pentru încălcarea acestor obligații. 

Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului de transport rutier și în 
mass-media. Informaţiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate. 

Operatorul de transport rutier asigură furnizarea de date și informații consiliului județean privind executarea serviciului de transport. 
În raport de prevederile contractuale mai sus amintite, 

 prin care obligațiile părților sunt stabilite astfel încât să se asigure o calitate conformă a serviciului cu respectarea prevederilor legale 
aplicabile,  

 obligația de a menține echilibrul contractual în cursul derulării contractului,  
    prevederile art.1 alin.4 lit.l) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice care stabilesc că serviciile de utilități publice au 

ca particularitate că „recuperarea costurilor de exploatare și de investiţie se face prin preţuri și tarife sau taxe și, după caz, din alocaţii bugetare”, se 
poate stabili că tipul de contract nu este unul de concesiune.  

De asemenea, transpunând, în cazul contractului de delegare care face obiectul prezentului studiu, prevederile legale ce definesc riscul de 
operare (art 6 din Legea 100/2016) ca fiind : „... riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții: 

a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților; 
b) implică expunerea la fluctuațiile pieței; 
c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor 

investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.” 
și  

care “poate consta în: 
a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii; 
b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de 

servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul 
operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune; 

c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă ” 
 
Se poate concluziona că riscul major care nu garantează recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea  

serviciilor ar putea consta în lipsa sau existența unui numar  redus de calatori, care poate fi considerat un risc de cerere.  
În acest caz, pe lângă obligațiile de asigurare a echilibrului contractual stipulate în contract, sunt incidente și prevederile  art. 27^5 din 

Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local și județean de persoane, cu modificările 
și completările ulterioare, care permit operatorilor să solicite ajustarea și modificarea nivelului tarifului mediu pe km/loc pentru serviciile publice de 
transport județean de persoane. 

Riscul de ofertă nu poate fi identificat fie, deoarece are în vedere situația unui contract de servicii, tinând cont că textul de lege menționează 
că cele două mari faze ale proiectului de concesiune sunt construcția și operarea, fie, prin prisma faptului că, în cazul în care furnizarea serviciilor nu 
va corespunde cererii, autoritatea delegantă are dreptul să solicite rezilirea contractului, ceea ce implicit înseamnă că nu ne mai aflăm în fața vreunui 
risc, deoarece însăși contractul nu mai există.  

Analiza corelată a prevederilor contractuale și a cadrului legislativ aplicabil conduce la concluzia că nu ne aflăm în fața unui transfer a unei 
părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic, ceea ce implicit presupune că tipul de contract nu este unul de concesiune.  

Principala motivaţie de ordin financiar a delegării gestiunii este că sarcinile îndeplinite de operatorii de transport sunt finanţate din 
capitalurile lor proprii.  

Delegarea gestiunii acestui serviciu se impune, deoarece bugetul județului nu poate suporta toate cheltuielile ocazionate de dotarea și 
funcţionarea serviciului de transport public județean. Consiliul Județean nu dispune de capacitatea de a organiza și de a susţine financiar în regim 
propriu serviciul de transport public județean.  

Organizarea serviciului prin gestiune directă ar presupune investiții foarte mari și imediate din bugetul Consiliului Județean Galați pentru 
dotarea cu mijloace de transport și realizarea de logistică necesară gestionării serviciului. Acesta este unul dintre motivele importante de ordin 
economic și financiar care pledează în favoarea delegării gestiunii serviciului. Consiliul Județean Galați este avantajat de disiparea presiunii asupra 
bugetului local dacă se intră pe scenariul gestiunii delegate.  
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Avantajul atribuirii în gestiune delegata a serviciului public de transport  județean de persoane îl constituie, în afară de evitarea dificultăților 

generate de identificarea unor surse de finanțare, neasumarea de către autoritatea contractantă a unor riscuri concomitente și ulterioare realizării 
investițiilor de îmbunătăţire a serviciului de transport județean de persoane, în condițiile implementării acestora.  

 
5.3.1.2.5. Riscuri 
Identificarea riscurilor, distribuirea lor pe categorii și alocarea riscurilor în cazul gestiunii delegate a serviciului de transport public județean 

către un operator/operatori de transport este prezentată în tabelul următor. 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de risc Descriere risc 
Alocare risc 

Consiliul 
Județean 

Ambele 
părți 

Operator 

Riscuri de amplasament 
1 Structura existentă a 

infrastructurii de transport  
Drumurile județene existente pe itinerariile 
parcurse de traseele pe care se efectuează 
transportul județean au tendinţa să se 
deterioreze. 
 

 
 
x 

  

Aspecte legate de finanţarea contractului 
2 Modificări de taxe  Pe parcursul contractului  

regimul de taxe și impozite se schimbă în 
defavoarea Operatorului  

  
x 

 

Riscuri operare 
3 Întreținere și reparare  Defectarea mijloacelor de transport mai des 

decât s-a  
luat în considerare ducând la cheltuieli mai 
mari de întreținere și reparație decât cele 
folosite la fundamentarea  
tarifelor de transport.  

   
 
 
x 

4 Operare  
 

Operatorul de transport  nu poate efectua 
prestațiile conform contractului  

  
x 

 

Piaţa 
5 Schimbări  

demografice  
O schimbare demografică  
sau socio-economica  
afectează cererea pentru  
serviciile de transport  

  
x 

 

6 Inflația  Valoarea plăților în timp este afectată de 
inflație  

 x  

Riscul legal și de politică a Entității Contractante 
7 Reglementarea  Existenta unui cadru statutar de reglementari 

care vor afecta Operatorul 
  

x 
 

8 Schimbări legislative și/sau 
de politică referitoare la 
prestarea acestor servicii  

Schimbare legislative și/sau a politicii 
Entității contractante, care nu poate fi 
anticipată la semnarea contractului și care 
este adresată direct, specific și exclusiv 
prestării serviciului de transport, ceea ce 
conduce la costuri de capital sau 
operaționale suplimentare din partea 
Operatorului.  

  
 
 
 
x 

 

Activele operatorului 
9 Depreciere tehnică  Deprecierea tehnică este mai mare decât cea 

prevăzută  
 x  

Forta majora 
10 Forța majoră  Forța majoră, astfel cum este definită prin 

lege, împiedică realizarea contractului  
 x  

 
În contextul delegării gestiunii serviciului public de transport județean nu există un transfer a unei părți semnificative a riscului de operare 

către operatorul de transport. Cu toate că alocarea riscurilor derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport pare a fi 
partajată în mod egal între Entitatea Contractantă – Consiliul Județean și Operatorul de transport, în ultimă instanţă orice risc inerent operatorului se 
răsfrânge și asupra posibilităţii Entității Contractante de a asigura prestarea serviciilor publice de transport pe raza să administrativ teritorială, 
obligație prevăzută de Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale. Chiar și în condițiile sancţionării 
operatorului de transport pentru neîndeplinirea corespunzătoare a obligației de serviciu public, chiar și cu aplicarea măsurii extreme a rezilierii 
contractului din cauza nerealizării obligației de serviciu, în final Entitatea Contractantă este cea care va trebui să asigure realizarea/continuitatea 
serviciului.  
 

În cazul delegării de gestiune a serviciului public de transport județean cea mai mare parte a riscului de operare nu este preluată de operator, 
argument ce susţine încheierea unui contract de achiziție sectorială pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport județean. Acesta este un 
argument în favoarea încheierii unui contract de achiziție sectorială pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport județean. 
 
Modalitatea de gestionare a riscurilor identificate anterior este prezentată în cele ce urmează: 
 

Categoria de risc Descriere Consecințe Gestionare 

Riscuri de amplasament  
Structura existentă a 
infrastructurii de transport  

Drumurile județene existente pe 
itinerariile parcurse de traseele 
pe care se efectuează transportul 
județean au tendinta să se 
deterioreze rapid  

O uzură accentuată a 
mijloacelor de transport și 
majorarea costurilor de 
întreținere  

Entitatea Contractantă, ca 
administrator al acestor drumuri 
va lua toate măsurile necesare 
să le  
mențină în bună stare  

Aspecte legate de finanțarea contractului  
Modificări de taxe  Pe parcursul contractului 

regimul de taxe și impozite se 
schimbă în defavoarea 
Operatorului  

Impact negativ asupra 
veniturilor financiare ale  
Operatorului și  
imposibilitatea asigurării 
serviciului la nivelul impus  

Stabilirea procentului ce îl 
reprezintă taxele și impozitele 
din valoarea tarifului la 
fundamentarea acestuia și 
stabilirea modalității de 
modificare a tarifului 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
proporțional cu aceste 
modificări.  

Operare  
Întreținere și reparare  Defectarea mijloacelor de 

transport mai des decât s-a luat 
în considerare ducând la 
cheltuieli mai mari de întreținere 
și reparație decât cele folosite la 
fundamentarea  
tarifelor de transport.  

Creșterea costurilor de 
operare cu efecte negative 
atât asupra calității 
serviciului prestate prin 
diminuarea numarului de 
ijloace de transport utilizate, 
cât și asupra realizării 
investițiilor planificate prin  
diminuarea profitului  
obținut.  

Entitatea contractantă a stabilit 
ca factor de evaluare „vechimea 
parcului de  autovehicule” prin 
care se acordă cele mai mari 
punctaje mijloacelor de 
transport cu o vechime cât mai 
mică, astfel încât să se 
diminueze probabilitatea  de 
defectare a acestora peste limita 
previzionată.  

Operare  
 

Operatorul de transport  nu poate 
efectua prestațiile conform 
contractului  
 
 

Imposibilitatea asigurării 
serviciului la nivelul 
specificat în caietul de sarcini 
și oferta depusă.  
 

Entitatea contractantă impune 
prin documentația de atribuire 
(caietul de sarcini, condiții 
contractuale obligatorii) condiții 
care să minimizeze riscurile de 
a nu mai putea fi prestate 
serviciile de către delegat și să 
examineze în detaliu încă din 
faza de ofertare, capacitatea 
viitorului delegat de a îndeplini 
în bune condiții contractul.  

Piaţa  
Schimbări  
demografice  

O schimbare demografică  
sau socio-economică  
afectează cererea pentru 
serviciile de transport  

Venituri sub proiecțiile 
financiare anterioare  

Prevederea de condiții 
contractuale care să permită, de 
comun acord, modificarea 
prestării serviciului astfel încât 
acestea să satisfacă cererea 
utilizatorilor finali.  

Inflația  Valoarea plăților în timp este 
afectată de inflație  

Diminuarea în termeni reali a 
veniturilor din  
prestarea serviciului  

În contract se prevede o  
modalitate de  ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru a 
compensa  inflația.  

Risc legal și de politică a Entității contractante  
Reglementarea  Existența unui cadru statutar de 

reglementari care vor afecta 
Operatorul 

Efect asupra costurilor și 
veniturilor  

Operatorul evaluează sistemul 
de reglementari și își 
fundamentează oferta în 
consecință.  

Schimbări legislative și/sau 
de politică  
referitoare la  
prestarea acestor  
servicii  

Schimbare legislative și/sau a 
politicii Entității contractante, 
care nu poate fi anticipată la 
semnarea contractului și care 
este adresată direct, specific și 
exclusiv prestării serviciului de 
transport, ceea ce conduce la 
costuri de capital sau 
operaționale suplimentare din 
partea Operatorului.  

O creștere semnificativă în 
costurile operaționale ale 
Operatorului și/sau  
necesitatea de a efectua 
cheltuieli de capital pentru a 
putea răspunde  
acestor schimbări  

Entitatea contractantă poate să 
reducă răspunderea pentru astfel 
de schimbări prin monitorizarea 
și limitarea schimbărilor ce ar 
putea avea astfel de consecințe 
asupra serviciului. 

Schimbări legislative  
și/sau de politică  
referitoare la  
prestarea acestor  
servicii  

Schimbare legislative și/sau a 
politicii Entității contractante, 
care nu poate fi anticipată la 
semnarea contractului și care 
este adresată direct, specific și 
exclusiv prestării serviciului de 
transport, ceea ce conduce la 
costuri de  
capital sau operaționale  
suplimentare din partea 
Operatorului.  

O creștere semnificativă în 
costurile operaționale ale 
Operatorului și/sau  
necesitatea de a efectua 
cheltuieli de capital pentru a 
putea răspunde  
acestor schimbări  

Prevederea de clauze care să 
reglementeze cât mai multe 
asemenea modificări posibile: 
taxe și impozite, inflație, etc. 

Activele Operatorului  
Depreciere tehnică  Deprecierea tehnică este mai 

mare decât cea prevăzută  
Creste costurile de  
retehnologizare  

Operatorul va lua măsurile 
organizatorice necesare pentru 
evitarea unei astfel de situații 

Forța majoră  
Forța majoră  Forța majoră, astfel cum este 

definita prin lege, împiedică 
realizarea contractului  

Pierderea sau avarierea 
Activelor Operatorului și  
pierderea /diminuarea  
posibilității de obținere a 
veniturilor preconizate  

Operatorul va lua măsuri de 
asigurare a activelor implicate 
în asigurarea serviciului asfel 
încât să poată fi reparate sau 
înlocuite în cel mai scurt timp 
posibil  

 
Având în vedere că: 
- Legislaţia impune atribuirea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate prin una din cele două modalităţi: 

gestiune directă sau gestiune delegată; 
- Consiliul Județean Galați nu deţine un serviciu specializat de transport, care să fie licenţiat ca operator de transport rutier conform 

prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 
- Consiliul Județean Galați nu deţine o infrastructură tehnico-edilitară specifică și nici mijloace de transport; 
- La acest moment,  bugetul județului nu poate suporta toate cheltuielile ocazionate de funcţionarea în integralitate a unui serviciu propriu 

specializat de transport, acest lucru presupunând investiții foarte mari de ordin financiar pentru dotarea cu infrastructura tehnico-edilitară necesară și 
mijloacele de transport rutier și totodată, trebuie avută în vedere ca o astfel de investiţie complexă presupune o lungă perioadă de timp, care s-ar 
întinde pe mai mulţi ani de zile; 

- Prevederile Ordinului comun ANRSCUP/ANAP nr. 131/1.401/2019  privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate 
în cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile  administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, 
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troleibuze și/sau tramvaie care stabileste ca obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane „îl constituie 
delegarea sarcinilor și responsabilităţilor către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului public de transport pe raza administrativ-
teritorială a judetului Galați inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. 

Ţinând cont de situaţia economico-financiară a județului, de investiţiile majore necesare creării unei structuri proprii de transport, gestionarea 
întregului serviciu și de timpul avut la dispoziție, considerăm că delegarea prestării propriu-zise a serviciului public de transport pe raza 
administrativ-teritorială a județului Galați se poate face către operatorii de transport rutier astfel cum sunt definiţi și licenţiati conform prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea principiului privind 
promovarea concurenţei între aceştia, care vor fi direct preocupaţi de îmbunătăţirea continuă a prestaţiei lor, mijloacele de transport și personalul 
folosit de operatorul de transport rutier pentru prestarea Serviciului public de transport călători, trebuind să respecte toate cerințele legale privind 
siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor mijloacelor de transport. 

Delegarea de gestiune către un operator extern prin procedură competitivă de atribuire este modalitatea recomandată de administrare a 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pentru populația județului Galați.  

Gestiunea delegată către un operator privat reprezintă varianta optimă de delegare pentru Județul Galați, alegerea acestei modalităţi de 
delegare fiind în conformitate cu art. 7, alin. (2), lit. i) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare, care prevede că „Organizarea, furnizarea/prestarea și gestionarea serviciilor de utilități publice trebuie să asigure... i) respectarea 
principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.”  

Acest aspect al mediului concurențial de atribuire a contractului de serviciu public este prevăzut și de Legea 92/2007 privind serviciile 
publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale la articolul 19, litera b): „Autoritățile administrației publice locale .... au 
următoarele obligații față de operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați: b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier și 
transportatorilor autorizați pentru realizarea serviciilor publice de transport local și județean într-un mediu concurențial și transparent;”.  

Luând în considerare atât prevederile legale privind crearea unui mediu concurențial, dar și plecând de la premisa că un operator delegat prin 
procedură competitivă, bine gestionat și dotat în mod corespunzător cu resursele necesare ar presta serviciul de utilitate publică în condiții de 
eficiență, Consiliul Județean Galați va fi îndreptăţit să adopte soluția gestiunii delegate către mai mulţi operatori privaţi. 

Toate aceste atuuri asigură premizele tehnice și de management pentru justificarea atribuirii serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate în gestiune delegată către operatorii de transport rutier astfel cum sunt definiţi și licenţiati conform prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare”. 

 
Concluzie: 
1. Singura modalitate prin care se poate administra  serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competență a UAT Județul Galați este atribuirea acestuia în GESTIUNE DELEGATĂ. 
2. Serviciul public de transport  județean de persoane prin curse regulate poate fi atribuit pentru executare, în gestiune delegată către 

operatorii de transport rutier astfel cum  sunt definiţi și licenţiaţi conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 
rutiere, cu modificările și completările ulterioare. 

3. În condițiile prezentate mai sus, în lipsa unei infrastructuri tehnico-edilitară specifice și a mijloacelor de transport proprii, Obiectul 
Contractului de delegare care se va încheia între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţ Galați prin Consiliul Județean Galați și operatorii de 
transport rutier îl va constitui, exclusiv, „delegarea  sarcinilor și responsabilităţilor către operator cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului de 
transport  public județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați”. 

Funcție de structura Programului de transport județean, fiecare traseu individual sau grupă de trasee va constitui un LOT. 
 
În sinteză, situaţia prezentă și cea propusă se prezintă astfel: 
 

Situația existentă Situația propusă 
Asemănări 

1.Serviciul de transport public județean de persoane prin curse 
regulate este prestat de către operatori de transport rutier, deţinători 
de licențe de transport. 

1.Serviciul public de transport  județean de persoane prin curse 
regulate se va presta de către operatorii de transport deţinători de 
licențe de transport. 

2.Serviciul de transport public  județean de persoane prin curse 
regulate se desfăşoară în baza licenței de traseu. 

2.Serviciul public de transport  județean de persoane prin curse 
regulate se va desfasura în baza licenței de traseu. 

3.Infrastructura tehnico-edilitară și mijloacele de transport aparțin 
operatorilor de transport rutier 

3.Infrastructura tehnico-edilitară și mijloacele de transport vor 
aparține operatorilor de transport rutier 

Deosebiri 
 1.Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate are 
caracteristicile unui transport în regim comercial în baza : 
-Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local  - în 
perioada 2008 - până la data de 31.12.2018; 
-OUG nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul transportului de persoane – în perioada 28 
iunie 2019 – 4 aprilie 2020; 
-OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 
-OUG nr. 70/2020  din 14 mai 2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 
2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum 
și a altor acte normative – în perioada 15 mai 2020 – 31.12.2021. 
O.U.G.  nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative. 

1.Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate va 
avea caracteristicile unui serviciu public de transport, în baza : 
- Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, devenita Legea 
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, care ulterior a fost modificată și 
completata. 

2. Traseele au fost atribuite prin sistemul electronic la nivel national 
AADR-SAET Bucuresti sau de către Consiliul Județean Galați. 

2. Traseele se vor atribui în urma derulării unor proceduri de 
achiziție publică în baza Legii nr.99/2016 privind achizițiile 
sectoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Până la intrarea în vigoare a OUG nr.70/2020 (14 mai 2020) 
transportul județean de persoane prin curse regulate s-a desfăşurat 
numai în baza licenței de traseu, fără a se încheia contracte de 
delegare cu operatorii de transport rutier. 

3. Se vor încheia contracte de delegare a gestiunii între UAT 
Județul Galați – prin Consiliul Judetean Galați și operatorii de  
transport rutier, având ca obiect delegarea sarcinilor și 
responsabilităţilor către operator privind prestarea propriu-zisă a 
serviciului public de transport  județean de persoane prin curse 
regulate pe raza administrativ-teritorială a UAT județul Galați. 

4. Pe termen scurt (până la 31.12.2021), conform prevederilor OUG 
nr.70/2020, consiliile judeţene au încheiat contracte de delegare a 
gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public 
județean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data 
finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii 
publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 
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privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale 
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai 
mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care deţin licențe de 
traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul 
Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoane. 

5.Tot pe termen scurt, conform prevederilor O.U.G. nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
Termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) și (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
394 din 14 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se 
prorogă până la data de 31.12.2022. 

 

 
6. Obiective urmărite pe termen scurt, mediu și lung 
6.1. Obiectivele urmărite pe termen scurt (prezent până la data de 31.12.2022) presupun implementarea măsurilor de urgenţă ca și prima 

etapă de pregătire a implementarii obiectivelor pe termen mediu și lung. 
- Pe termen scurt se are în vedere încheierea de contracte de delegare cu respectarea prevederilor art. 66, alin (1) și alin (2) din O.U.G. nr. 

70/2020 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
394 din 14 mai 2020, care stipulează următoarele: 

(1) Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport 
judeţene și a licenţelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 

(2) Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de 
persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit 
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care deţin licențe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în 
Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 

(3) Termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum 
și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se 
prorogă până la data de 31.12.2022. 

În această etapa se va întocmi noul program de transport și documentația de atribuire, care se vor aproba prin hotărâre a consiliului județean. 
Se va pregăti etapa de contractare pe termen mediu și lung pentru serviciile publice de transport județean de persoane prin curse regulate 

conform procedurilor de achiziție publică în baza Legii nr. 99/2016 a achiziţiilor sectoriale.  
6.2. Obiectivele urmărite pe termen mediu și lung (dupa data de 31.12.2022 pentru o perioada de 5 ani).  
Derularea procedurilor de achiziție publică în baza Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 
Se vor încheia contracte de delegare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați – prin Consiliul Județean Galați și operatorii de 

transport rutier, având ca obiect delegarea sarcinilor și responsabilităţilor către operator privind prestarea propriu-zisă a serviciului public de 
transport  județean de persoane prin curse regulate. 

Se vor elibera licențe de traseu operatorilor de transport rutier cu care s-au încheiat contracte de delegare a gestiunii privind prestarea 
propriu-zisă a serviciului public de transport  județean de persoane prin curse regulate. 

 
7. Concluzii 
Prezentul document reprezintă o analiză a situaţiei existente și propuneri pentru desfăşurarea după data de 31.12.2022 a transportului public 

județean de persoane prin curse regulate. 
Având în vedere repartiţia populaţiei județului Galați și necesitatea asigurării unui serviciu de transport pentru toţi locuitorii județului, pentru 

asigurarea continuiţătii acestui tip de serviciu public se impune asigurarea serviciului de transport în condiții optime, printr-un sistem de gestiune 
care să satisfacă cu prioritate nevoile de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul 
județului prin servicii de calitate, care să asigure totodată și: 

- rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale localităţilor județului prin deservirea tuturor centrelor importante din 
punct de vedere economic și/sau social, a instituțiilor publice, a agenţilor economici; 

- promovarea concurenţei între operatorii de transport; 
- deplasarea în condiții de siguranţă și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a 

bunurilor acestora prin poliţe de asigurări, ţinând cont de faptul că în raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport județean, 
protecţia vieţii umane și a mediului este prioritară. 

Întrucât serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 92/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, iar Consiliul Județean Galați nu are în structurile proprii sau în subordine operatori de transport rutier 
deținători de licențe comunitare de transport persoane prin curse regulate precum și un sistem al serviciului public județean necesar compus din 
infrastructura tehnico-edilitară și mijloace de transport, respectiv: spaţii de parcare, ateliere de reparații și întreținere, personal de specialitate 
autorizat, parc de vehicule de transport persoane prin curse regulate, personal conducator auto și auxiliar și fonduri pentru a asigura cheltuieli de 
funcționare, etc., este evident că nu poate gestiona în mod direct serviciul public de transport județean, fiind necesară atribuirea printr-o procedură 
competitivă și nediscriminatorie a contractelor care au ca obiect executarea curselor regulate pentru transportul de persoane la nivel județean. 

În concluzie, având în vedere aspectele de fapt și de drept menţionate anterior, Studiul de oportunitate propune Consiliului Județean Galați 
alegerea GESTIUNII DELEGATE ca modalitate de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați, potrivit legislației care reglementează achizițiile sectoriale, respectiv 
Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin H.G. nr. 394/2016. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI      

         Anexa nr. 2 

   

REGULAMENT 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane  prin curse regulate în judeţul Galaţi 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

ART. 1 

(1) Prezentul regulament pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane  prin curse regulate,  în judeţul Galaţi, a fost 

elaborat avandu-se  în vedere prevederile : 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public 

local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

- Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului comun ANRSCUP/ANAP nr. 131/1.401/2019  privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile  administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, 

troleibuze şi/sau tramvaie. 

(2) Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate la nivelul judeţului Galaţi, face parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate 

la nivelul judeţului sub controlul, conducerea sau coordonarea Consiliului Judeţean Galaţi, în scopul asigurării transportului public judeţean de 

persoane.  

(3) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate în judeţul Galaţi, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile 

tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport rutier şi utilizatorii serviciilor. 

(4) Prevederile prezentului regulament elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere se aplică 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze în judeţul Galaţi; 

(5) Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor 

prezentului regulament, ale Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, ale reglementărilor în 

vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. 

(6) Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate  poate fi efectuat doar cu vehicule rutiere care sunt omologate 

pentru efectuarea transporturilor de persoane conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare. 

(7) Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi activităţile conexe acestuia se desfăşoară cu respectarea 

reglementărilor în vigoare privind condiţiile de lucru ale conducătorilor auto, condiţiile de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a 

infrastructurii rutiere, precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei rutiere. 

(8) În toate raporturile generate de transportul rutier de persoane şi de activităţile conexe acestuia, protecţia vieţii umane şi a mediului 

înconjurător este prioritară. 

 

ART. 2 

Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate trebuie să asigure 

satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume: 

a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe teritoriul judeţului Galaţi; 

b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public judeţean; 

c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a 

bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; 

d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizaţi, la reteua transportului public 

judeţean; 

e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial.  

 

ART. 3 

În sensul prezentului Regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 

1. abatere gravă – următoarele situaţii:  

- încălcarea repetată a prevederilor privind emiterea legitimaţiilor de călătorie, conform prevederilor prezentului regulament;  

- efectuarea serviciului de transport public judeţean cu punerea în pericol a siguranţei călătorilor;  

- nerespectarea nivelului tarifelor de transport în vigoare, la momentul verificării acestora;  

- neacoperirea capacităţii de transport;  

- nerespectarea programului de circulaţie;  

2. activitate de transport public judeţean - suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul 

vehiculelor, pe distanţe şi în condiţii prestabilite, efectuate în cadrul serviciului prevăzut la art. 1 alin. (2); 

3. autoritate de autorizare – Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport Public din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi; 

4. activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier; 

5. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de 

persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;   

6. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având 

spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de 

a transporta persoane în picioare;   

7. autogară - spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite plecarea şi sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, 

asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum şi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în aşteptare;   

8. biletul de călătorie/abonamentul este document cu regim special şi reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, 

încheiat între prestator-operator de transport şi beneficiar-călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul prin 
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servicii regulate în condiţii de siguranţă şi confort, iar beneficiarul se obligă să achite anticipat contravaloarea sa, care include şi asigurarea 

persoanelor şi a bagajelor, precum şi riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier. 

9. caiet de sarcini al licenţei de traseu - documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care conţine denumirea traseului, capetele de traseu, 

autogările, staţiile publice aflate pe traseu, distanţele dintre acestea, orele de plecare/sosire din/ în capetele de traseu şi din staţiile publice/autogările 

aflate pe traseu, zilele în care se efectuează serviciul regulat.  

10. capăt de traseu - staţia de plecare sau staţia de destinaţie a unui traseu, utilizată pentru urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor 

transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane;   

11. certificat de competenţă profesională – document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor 
rutiere; 

12. control  în trafic – totalitatea actiunilor de verificare a respectarii de către operatorii de transport rutier, conducatorii auto ai acestora şi 

calatori a prevederilor legislatiei  în domeniul transportului rutier de persoane şi se efectuează de organelle/autoritatile abilitate cu functii de control  

în acest sens,  în punctele unde oprirea, stationarea şi parcarea pe drumul public este permisa, conform prevederilor legale  în vigoare, precum şi  în 
punctele de imbarcare/debarcare a calatorilor. 

13. copie conformă a licenţei de transport - documentul eliberat în baza licenţei de transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., 

pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport rutier; 

14. cursă - parcursul dus-întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul aceluiaşi serviciu regulat de transport de persoane;   

15. grafic de circulaţie – document care conţine denumirea traseului, capetele de traseu, autogările, staţiile publice aflate pe traseu, 

distanţele dintre acestea, orele de plecare/sosire din/ în capetele de traseu şi din staţiile publice/autogările aflate pe traseu, zilele în care se efectuează 

serviciul regulat;  

16. inspecţie tehnică periodică – operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi 

componentele acestora ce contribuie la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă; 

17. întreprindere – conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 înseamnă orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop 

lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice organism oficial, indiferent dacă are 

personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate cu o astfel de personalitate juridică, care exercită ocupaţia de transport de persoane, fie orice 
persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport de mărfuri în scopuri comerciale; 

18. licenţă de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condiţiile legii, care atestă ca deţinătorul 

îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională, aceasta având acces la transportul rutier public; 

19. licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier – document care dă dreptul unei întreprinderi să desfăşoare activităţi conexe 

transportului rutier; 

20. licenţă de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport; 

21. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un 

sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;  

22. ocupaţia de operator de transport rutier de persoane - potrivit definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, "activitatea oricărei 

întreprinderi care efectuează, cu ajutorul unor autovehicule construite şi echipate astfel încât să fie potrivite pentru transportul a mai mult de nouă 

persoane, inclusiv conducătorul auto, şi destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de 

utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul transportului"; 

23. operator de transport rutier - întreprindere care desfăşoară activitatea de transport rutier de persoane, contra cost;  

24. operator de transport rutier roman – operator de transport rutier stabilit în Romania;   

25. operator de transport rutier strain – operator de transport rutier stabilit  în alt stat; 

26. operator pentru activitati conexe transportului rutier – orice operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier, 

titular al licenţei pentru activitati conexe transportului rutier; 

27. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activităţii de transport rutier, posesoare a unui certificat de 

competenţă profesională şi care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului de 

transport/transportatorului autorizat; în cazul persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie 

persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale; 

28. program de circulaţie - documentul utilizat în transportul public judeţean de persoane prin curse regulate, care conţine în principal 

informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele 

de succedare a curselor; 

29. program de transport public judeţean - programul propus şi aprobat de consiliul judeţean, prin care se stabilesc traseele pentru 

transportul public judeţean de persoane prin curse regulate între localităţile judeţului, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, 

numărul şi capacitatea autobuzelor necesare. Capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe scaune inscris  în  

certificatul de clasificare pe stele sau categorii; 

30. serviciu regulat - conform definiţiei din Regulamentul nr. 1.073/2009, aplicabilă şi transportului rutier naţional, înseamnă serviciul care 

asigură transportul de persoane la interevale stabilite, pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate şi debarcate la puncte de oprire prestabilite; 

31. serviciu de transport public judeţean – serviciul care se efectuează numai între localităţile unui judeţ, fără a depăşi limitele 

administrativ-teritoriale ale acestuia; 

32. staţie publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, 

semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru 

urcarea şi coborârea persoanelor transportate; 

33. tarif de transport / de calatorie – tarif plătit anticipat de utilizator operatorului de transport, reprezentând contravaloarea transportului; 

34. transport rutier public judeţean - transportul rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, fără a 

depăşi teritoriul judeţului respectiv;  

35. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localităţi şi/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

36. utilizator al serviciului public de transport judeţean - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu public de transport 

judeţean. 

 

ART. 4 

Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane, Consiliul Judeţean Galaţi va urmări prin exercitarea 

atribuţiilor, competenţelor şi drepturilor ce îi revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate să se realizeze în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu interesul general al comunităţilor pe care le reprezintă, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

CAPITOLUL II 

act:282399%200
act:282401%200
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Efectuarea transportului public judeţean 

 

SECTIUNEA 1 

Principiile şi obiectivele efectuării transportului public judeţean de persoane 

 

ART. 5 

Transportul public judeţean de persoane se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor Legii serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonantei de Guvern nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul 

transporturilor rutiere, ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. 

 

ART.6 

(1) Transportul public judeţean de persoane se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor 

specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie 

înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(3) Transportul public judeţean de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi, 

după caz, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

ART. 7 

Transportul public judeţean de persoane se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei 

rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură 

la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. 

 

ART. 8 

Efectuarea serviciului de transport public judeţean trebuie să asigure: 

a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate; 

b) accesul la serviciile de transport public judeţean de persoane şi protecţia categoriilor sociale defavorizate; 

c) informarea publicului călător; 

d) executarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; 

e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente; 

f) continuitatea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. 

  

SECTIUNEA A 2-A 

Licenţe, autorizatii şi alte documente necesare pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane. 

  

1. Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate  

 

ART. 9 

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care deţin 

licenţă de traseu valabilă. 

 

ART. 10  

Este considerat serviciu public de transport judeţean de persoane prin curse regulate serviciul public de transport care îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) Se efectuează de către operatorul de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) se efectuează numai între localităţile judeţului Galaţi, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestuia; 
c) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, detinute în proprietate sau  

în baza unui contract de leasing de acesta, înmatriculate sau inregistrate în judeţul Galaţi; 
d) se execută pe rute şi cu programe de circulatie prestabilite de către Consiliul Judeţean Galaţi; 
e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii sau autogări, dupa caz. 
f) pentru efectuarea transportului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe baza de 

legitimatii de calatorie individuale eliberate anticipat, fiind documente cu regim special, respectiv bilete, abonamente şi legitimatii special acordate  
în conditiile legii. 

g) Consiliul Judeţean Galaţi exercită competenţă exclusivă cu privire la acordarea licenţelor de traseu operatorilor care prestează transportul 

rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de competenţă a acesteia şi de reglementare la nivel judeţean a serviciului public de transport călători; 

h) Consiliul Judeţean Galaţi impune sau contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi 

exclusive şi/sau compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de autoritatea competentă 

pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese 

comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu 

presupun în mod obligatoriu acordarea de compensaţii. 

 

ART. 11 

(1) Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de 

persoane prin curse regulate, următoarele documente: 

a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberate de Consiliul Judeţean Galaţi; 

b) programul de circulaţie; 

c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor; 

d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport; 

e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract; 

f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini; 
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g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în 

copie; 

h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz. 

i) certificatul de înmatriculare al autovehiculului. 

j) certificatul de clasificare pe categorii al autovehiculului. 

k) alte documente stabilite de legile în vigoare. 

(2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic documentele menţionate la punctul (1). 

 

2. Licenţa de traseu 

 

ART. 12 

(1) Licenţa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate, însoţită de 

caietul de sarcini al acesteia şi de programul de circulaţie. 

(2) Licenţa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizate pentru 

efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulaţie. 

(3) Atribuirea în gestiune delegată a serviciului public de transport judeţean pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale se poate face numai 

către operatorii de transport rutier care deţin licenţe de transport valabile. 

(4) Atribuirea în gestiune delegată, conform legii, a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se finalizează prin 

încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciului. Licenţa de traseu reprezintă actul tehnic şi juridic emis de autoritatea judeţeană 

competentă ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în trafic, care atestă dreptul unui operator 

de serviciu public de a presta pe un anumit traseu servicii publice regulate de transport rutier cu autobuze. 

(5) Dovada atribuirii serviciului public de transport judeţean o reprezintă licenţa de traseu, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare 

vehicul dovedit ca deţinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing, utilizat în realizarea transportului conform prevederilor contractului de 

servicii publice.  

(6) Licenţele de traseu pentru serviciul public de transport judeţean de persoane realizat prin curse regulate se eliberează de către autoritatea 

de autorizare pe baza hotărârii consiliului judeţean de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport judeţean, în urma licitaţiilor. 

Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a contractului de servicii publice. 

 

ART. 13 

(1) Licenţa comunitară, copiile conforme ale acesteia şi Licenţa de traseu sunt documente personale şi netransmisibile. 

(2) Licenţa de transport, copiile conforme ale acesteia şi licenţa de traseu, eliberate unui operator de transport, nu pot fi utilizate de către alte 

persoane pentru a executa cu autovehiculele deţinute activităţi de transport public. 

(3) Modelul Licenţei de traseu pentru Servicii publice de transport judeţean de persoane şi al Caietului de sarcini al licenţei de traseu sunt 

cele prevazute în Ordinul comun ANRSCUP/ANAP nr. 131/1.401/2019  privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile  administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, 

troleibuze şi/sau tramvaie şi sunt prezentate în anexa nr. 13 la Contractul de delegare. 

(4) Licenţa de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată aferent. 

Cuantumul taxelor pentru eliberarea licenţelor de traseu, prelungirea licenţelor de traseu şi înlocuirea licenţelor de traseu, ocazionată de 

pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu, precum şi a taxei pentru înlocuirea caietului de sarcini al licenţei de traseu, se stabileşte 

prin hotărâre a consiliului judeţean. 

(5) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier Consiliului Judeţean Galaţi 

în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. În acest caz şi Caietul de sarcini 

aferent licenţei de traseu se înlocuieşte cu un document nou. 

(6) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. 

(7) Pierderea valabilităţii licenţei de transport cauzată de retragerea acesteia are drept consecinţă pierderea calităţii de operator de transport 

rutier şi implicit pierderea valabilităţii licenţei de traseu şi anularea de drept a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate. 

(8) În cazul în care contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se reziliază, 

licenţele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabila de 60 de zile. 

(9) Licenţa de traseu se retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini. 

(10) În intervalul de 60 de zile prevazut la alin. (8) şi (9) Consiliul Judeţean Galaţi se va organiza atribuirea serviciului în gestiune altui 

operator de transport rutier. 

(11) Retragerea licenţei de traseu se face de consiliul judeţean emitent în următoarele cazuri: 

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; 

b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează: 

(i) când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii eronate; 

(ii) când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier 

curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu; 

c) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după cum urmează: 

(i) în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin de 95% din totalul curselor prevăzute în 

caietul de sarcini al licenţei de traseu a se efectua într-o lună calendaristică; 

(ii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule fără respectarea prevederilor art. 14, alin. 

(1) şi (2) din prezentul Regulament; 

d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;  

e) la retragerea licenţei de transport a operatorului de transport rutier; 

f) la încetarea înainte de termen, pe baza acordului de voinţă al părţilor, a contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat între UAT 

Judet Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi operatorul de transport rutier; 

g) la încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat între UAT Judet Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi şi operatorul de transport rutier, ca urmare a denunţării unilaterale a acestuia de către Entitatea contractantă în cazul în care interesul naţional 

sau local o impune; 

h) la rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi operatorul 

de transport rutier; 
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(12) Renunţarea la licenţa de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea se depune la consiliul judeţean 

cu 60 de zile înainte de încetarea efectuării transportului pe traseul respectiv. Renunţarea la o licenţa de traseu atrage retragerea de către emitent a 

licenţelor de traseu pentru întreaga grupă/lot de trasee din care acesta face parte. 

(13) Licenţa de traseu şi caietul de sarcini aferent licenţei de traseu pentru care s-a formulat cererea de renunţare se depun de către operatorul 

de transport la consiliul judeţean în prima zi lucrătoare de după expirarea acestei perioade. 

(14) În cazul retragerii licenţei de traseu sau în cazul renunţării la aceasta, se anulează de drept contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru întreaga grupă/lot de trasee din care acesta face parte. 

(15) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu sau a renunţat la aceasta, din motive ce nu pot fi imputate 

consiliului judeţean, forţei majore ori cazului fortuit, acesta nu mai poate participa la atribuirea gestiunii serviciului pe acelaşi traseu pe toată 

perioada de valabilitate a programului de transport. 

 

3. Utilizarea şi înlocuirea de către operatorii de transport rutier a autobuzelor pentru care au obţinut licenţe de traseu. 

 

ART. 14 

(1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu 

oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, pentru care au 

obţinut licenţe de traseu. 

(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de 

transport este permisă, după notificarea consiliului judeţean, numai în următoarele situaţii: 

a) la solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât situaţia de la lit. b); 

b) prezintă defecţiuni tehnice. 

(3)  În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), înlocuirea unui autobuz cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe 

perioada de valabilitate a programului de transport judeţean este permisă numai cu un autobuz care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută 

în programul de transport şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al autovehiculului înlocuit, după notificarea consiliului judeţean. 

(4) Notificarea Consiliului Judeţean Galaţi de către operatorul de transport cu privire la înlocuirea autobuzului se face printr-o cerere 

motivată a operatorului de transport, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 1 la prezentul regulament, care va fi însoţită de următoarele 

documente, în copie certificată pentru conformitate, ale autovehiculelor înlocuite şi ale celor cu care se efectuează înlocuirea:  

a) Certificatele de înmatriculare;  

b) Cărţile de identitate;  

c) Certificatele de clasificare;  

d) Documentul/documentele eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat, în situaţia prevăzută la alin. 2, lit. b).  

(5) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu se înlocuiteşte cu un document nou  în cazul inlocuirii prevazuta la alin.(2) lit. a), după 

prezentarea documentului de plata aferent. 

(6) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru perioade însumând maximum 180 de zile 

pe an calendaristic, în baza documentului/documentelor eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat.  

(7) Pe perioada înlocuirii provizorii a autobuzului se va asigura existenţa la bordul autobuzului a licenţei de traseu şi a caietului de sarcini 

aferent acesteia, precum şi a adresei Consiliului Judeţean Galaţi prin care se confirmă înlocuirea provizorie ca urmare a notificării depuse de 

operatorul de transport rutier. 

(8) Autobuzul cu care se înlocuieşte cel defect, în condiţiile alin. (2) lit. b), trebuie să respecte prevederile de la alin. (3). 

(9) În cazul în care, având în vedere fluxul mare de călători existent în toate staţiile cuprinse în graficul de circulaţie, este necesară efectuarea 

traseului cu autobuze de capacitate mai mare decât a celor titulare, înlocuirea autobuzului titular este permisă şi cu un autobuz având capacitatea mai 

mare decât a celui titular şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit. 

(10) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar se poate face numai în situaţia în care autobuzul utilizat în baza licenţei 

de traseu are capacitate insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor de pe traseu. Autobuzele asigurate suplimentar de către operatorul de 

transport rutier pentru preluarea fluxurilor ocazionale de calatori de pe traseele deservite sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la alin. (2). 

(11) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar prevăzută la alin. (9) se va face cu respectarea graficului de circulaţie 

aferent licenţei de traseu, asigurându-se existenţa la bordul autobuzului a unei copii a licenţei de traseu, ştampilată şi semnată de către 

administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: „Subsemnatul, ............................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul“. Pe foaia de parcurs existentă la bordul autobuzului se va 

specifica faptul că acesta este dublură. 

 

4. Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate  

ART. 15 

(1) Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate, se desfăsoară numai între localităţile judeţului Galaţi, fără a depăşi limitele 

administrative-teritoriale ale acestuia. 

(2) Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se poate efectua numai pe traseele cuprinse în Programul de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate. 

 

ART. 16 

(1) Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate se întocmeşte şi se aprobă prin hotărâre de către Consiliul Judeţean 

Galaţi. 

(2) Prin programul de transport judeţean se stabilesc traseele, lungimea acestora, exprimată în număr de km/sens, numărul de curse 

planificate, graficele de circulaţie, numărul autobuzelor necesare şi capacitatea minimă de transport a acestora, precum şi autogările sau staţiile 

publice. 

(3) Capacitatea minimă de transport precizată în programul judeţean de transport poate fi stabilită la „minimum 10 locuri pentru Microbuze“ 

sau „minimum 23 de locuri pentru Autobuze“ şi este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii. 

(4) La efectuarea transportului rutier judeţean de persoane prin curse regulate se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de 

locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare al autovehiculului/certificatul de clasificare al autovehiculului. 

 

ART. 17 

(1) Programul de transport judeţean poate fi actualizat ori de cate ori este necesar la solicitarea motivată a consiliului judeţean, a unităţilor 

administrative-teritoriale de pe raza judeţului Galaţi sau alte părţi interesate, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei. 

(2) În vederea întocmirii proiectului de hotărâre privind actualizarea programului de transport public judeţean, Compartimentul Autoritatea 

Judeţeană de Transport Public va analiza oportunitatea şi legalitatea propunerilor transmise în acest sens de către părţile interesate. 
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(3) În perioada de valabilitate, programul de transport judeţean, poate fi actualizat astfel: 

a) prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu; 

b) prin introducerea de noi trasee; 

c) prin modificarea numărului de curse; 

d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie; 

e) prin introducerea sau, după caz, înlocuirea de staţii/autogări; 

f) prin eliminarea de staţii/autogări; 

g) pentru un traseu/grupa de trasee care nu a fost atribuit/atribuită în două şedinţe de atribuire; 

h) prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele de pe traseele judeţene şi/sau a perioadei de efectuare a curselor; 

i) prin modificarea capacităţii de transport. 

j) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, cu 

acordul operatorului de transport rutier prestator al serviciului pe traseul/traseele respective, în cazul traseelor atribuite.  

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), h), i), caietul de sarcini, anexă la licenţa de traseu deţinut de operatorul de transport 

pentru traseul respectiv, se va actualiza în mod corespunzător conform celor stabilite prin hotărârea consiliului judeţean de actualizare a programului 

de transport judeţean, eliberându-se în acest sens noi caiete de sarcini, după prezentarea documentului de plată aferent. 

(5) În perioada de valabilitate a programului de transport judeţean, în cazul în care sunt impuse restricţii de circulaţie de către administratorul 

drumului pe anumite tronsoane de drum, graficele de circulaţie şi/sau capacitatea de transport prevăzute/prevăzută în programul de transport judeţean 

se pot/poate modifica de către autoritatea judeţeană de transport până la ridicarea restricţiei. 

(6) În perioada de valabilitate a programului de transport judeţean, operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, cu informarea şi 

aprobarea Consiliului Judeţean Galaţi, modificări temporare, precum suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc., 

în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică 

rutieră. În cazuri excepţionale, operatorul de transport rutier poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea 

Serviciului public de transport calatori, dar numai sub condiţia informării ulterioare a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

ART. 18 

(1) Consiliul Judeţean Galaţi, îşi rezervă dreptul de a suplimenta, în condiţiile legislaţiei din materia achiziţiilor sectoriale, cantitatea 

serviciilor, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situaţia în care devine necesară prelungirea de trasee, introducerea de curse 

suplimentare sau noi staţii. 

(2) În cazul în care după încheierea contractului de delegare a gestiunii, serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 

se extinde pe noi trasee ori prin prelungirea unor trasee existente, aceste trasee vor fi atribuite după cum urmează: 

a) traseele prelungite vor fi atribuite operatorilor de transport rutier care deservesc traseele iniţiale; 

b) traseele noi vor fi atribuite prin încheierea de contracte de delegare a gestiunii, conform prevederilor Legii serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale nt. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Cursele suplimentare introduse la solicitarea operatorului de transport sau cu acordul acestuia, după încheierea contractului de delegare a 

gestiunii, nu pot face obiectul compensaţiilor de orice fel. 

 

5. Statii publice şi autogări  

ART. 19 

(1) Persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii publice sau autogări, după caz;   

(2) Accesul autovehiculelor în staţiile publice este gratuit şi nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier cărora li s-au atribuit 

trasee, conform programelor de circulatie. 

(3) Accesul autovehiculelor în autogară este nediscriminatoriu, pentru operatorii de transport rutier autorizaţi cărora li s -a atribuit trasee, 

conform programelor de circulatie. 

(4) Încheierea contractelor între deţinătorii de autogară şi operatorii de transport rutier privind accesul în autogară nu poate fi condiţionată de 

efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorii de transport rutier nu le solicită.  

(5) Autogările şi staţiile publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate în cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri 

de utilitate publică şi pot fi proprietate privată sau publică. 

(6) În funcţie de programele de transport aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităţilor 

administraţiei publice locale, cu staţii amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane. 

(7) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane se stabileşte de către autorităţile administraţiei 

publice locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. 

(8) Semnalizarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile 

locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei 

rutiere. 

6. Documente cu regim special în transportul judeţean de persoane prin curse regulate şi tarife 

ART. 20 

(1) Transportul judeţean de persoane prin curse regulate, se execută pe bază de legitimaţii de călătorie individuale, care sunt documente cu 

regim special, respectiv bilete, abonamente şi legitimaţii speciale. 

(2) Transportul copiilor sub 5 ani se realizează gratuit, în condiţiile în care aceştia nu ocupă locuri separate. 

(3) Biletul de călătorie/Abonamentul este document cu regim special şi reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, 

încheiat între prestator-operator de transport şi beneficiar-călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul prin curse 

regulate în condiţii de siguranţă şi confort, iar beneficiarul se obligă să achite anticipat contravaloarea sa, care include şi asigurarea persoanelor şi a 

bagajelor, precum şi riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier. 

(4) Transportul judeţean de persoane prin curse regulate se realizează pe baza de tarife. 

(5) Tarifele aferente transportului judeţean se stabilesc, se ajustează şi se modifică de către Consiliul Judeţean Galaţi, conform prevederilor 

Ordinului ANRSCUP nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de 

transport local şi judeţean de persoane, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

SECTIUNEA A 3-A 

Siguranţă rutieră 

 

ART. 21 
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În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport care efectuează serviciul public de transport judeţean 

de persoane au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a 

condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei. 

 

ART.22 

Operatorii de transport care efectuează serviciul public de transport judeţean de persoane au următoarele îndatoriri: 

1. Să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, 

reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia mijloacelor de transport; 

2. Să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului 

înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/ clasificate/ încadrate corespunzător, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

3. În intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menţinerea mijloacelor de transport într-o stare 

tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoría de folosinţă 

conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi 

dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare; 

4. Să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea 

sunt obligatorii; 

5. Să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de 

înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului; 

6. Să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile 

relevante ale contractelor colective de muncă; 

7. Să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare 

privind perioadele de conducere şi de odihnă şi să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens; 

8. Să verifice funcţionarea tahografului şi a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor 

stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz; 

9. Să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi a limitatoarelor de viteză; 

10. Să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport şi 

lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; 

11. Să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi 

combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului; 

12. Să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă şi/sau în limita 

numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită 

transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile; 

13. Să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi 

accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie; 

14. Să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase; 

15. Să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută. 

 

ART. 23 

Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin OMT nr. 

1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, 

cu modificările şi completarile ulterioare. 

 

ART. 24 

Sarcinile consilierului de siguranţă al operatorului de transport sunt cele prevăzute în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea 

profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, 

aprobat prin OMTCT nr. 1.044/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

ART. 25 

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

1. Să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale 

şi psihologice; 

2. Să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi conduita preventivă; 

3. Să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră;   

4. Să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate; 

5. Să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia 

personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

6. Să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, şi să utilizeze corect tahograful; 

7. Să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de 

funcţionare; 

8. Să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută. 

 

ART.26 

Operatorii de transport care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane vor întreprinde o investigaţie pe linie administrativă 

în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. 

 

ART. 27 

Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de 

evenimente rutiere. 

 

SECTIUNEA A 4-A 

Condiţii privind efectuarea transportului public judeţean de persoane 

 

ART. 28 
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(1) Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se administreaza prin atribuire în gestiune delegată,  în conformitate 

cu reglementarile legale  în vigoare. 

(2) Activitatile specifice serviciului public de transport Judeţean se organizează şi se desfăşoară  în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament, ale Caietului de sarcini al serviciului, elaborate de Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport Public şi aprobate prin hotărâre 

a Consiliului Judeţean Galaţi, pe baza Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor 

de transport public local aprobate prin OMT nr. 972/2007 şi ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere. 

(3) Gestiunea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se va atribui prin procedura competitiva în baza Legii 

nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu operatori 

de transport declaraţi câştigători. 

(4) Documentaţia de atribuire, precum şi durata delegării gestiunii serviciului se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean. 

(5) Factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire, în condiţiile legii sunt prezentaţi în Caietul de sarcini privind 

atribuirea Contractului de delegare, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire. 

(6) Grila de punctaj a factorilor de evaluare a ofertelor se stabileşte prin hotărâre de Consiliul Judeţean Galaţi. 

(7) Atribuirea în gestiune delegată, conform legii, a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se finalizează prin 

încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciului şi eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier declarati câştigători. 

(8) Operatorului de transport care nu semnează contractul de delegare a gestiunii, nu îi va/vor fi atribuită/e licenţa/ele de traseu şi i se va 

reţine garanţia de participare constituită pentru participarea la procedura de atribuire. Traseul/grupa de trasee respectiv/respectivă va fi 

disponibil/disponibilă la următoarea procedură de atribuire. 

(9) Se interzice titularilor contractelor de delegare a gestiunii, să încheie cu terţi contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a 

gestiunii serviciului public de transport judeţean. 

(10) Contractele de delegare a gestiunii pot fi cesionate sau novate numai în cazul în care operatorul se divizează, fuzionează ori înfiinţează o 

filială, în limitele/condiţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi de cele ale cadrului legislativ din domeniul achiziţiilor publice şi cu 

aprobarea autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

ART. 29 
(1) Autoritatea judeţeană competentă poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de 

producere a unei asemenea situaţii.  

(2) Măsurile de urgenţă iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice sau a unei 

cerinţe de executare a anumitor obligaţii de serviciu public.  

(3) Operatorul de servicii publice are dreptul de a contesta decizia de impunere a executării anumitor obligaţii de serviciu public.  

(4) Perioada pentru care un contract de servicii publice este atribuit, prelungit sau impus prin măsuri de urgenţă nu depăşeşte doi ani. 

 

ART. 30 

Operatorii de transport vor efectua serviciul public de transport judeţean de persoane cu respectarea următoarelor obligaţii: 

1. Să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, cu indicarea executantului şi a caracterului cursei; 

2. Să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor; 

3. Mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului; 

4. Să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie cu loc; 

5. Să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 

6. Să nu admită la transport în salonul autovehiculului: 

- materii greu mirositoare; 

- materii inflamabile; 

- butelii de aragaz; 

- butoaie cu carbid; 

- tuburi de oxigen; 

- materiale explozibile; 

- filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 

- produse caustice; 

- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau 

îmbrăcămintea călătorilor; 

- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale; 

7. Să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de 

înmatriculare şi în certificatul de clasificare pe stele/categorii; să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să 

permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile; 

8. Să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie; 

9. Să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de 

forţă majoră sau din vina transportatorului; 

10. Să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în termen maxim de 3 ore; 

11. Să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport; 

12. Să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi bagaje; 

13. Să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, înregistrate ca documente cu regim special; 

14. Să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale; 

15. În salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute în mână sau în plasa portpachet. În salonul 

autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 

- nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 

- conţin produse neadmise la transport; 

- sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a autovehiculului; 

16. Să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către 

pasageri ar permite acest lucru; 

17. Bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto; 

18. La cel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze cursele proprii plecate şi sosite; 

19. Să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie; 

20. Să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia măsuri de înlocuire a acestora; 
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21. Să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, 

şi pe traseu; 

22. Să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru urcarea şi coborârea călătorilor şi bagajelor; 

23. Să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin efectuarea unor lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea; 

24. Să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe traseele deservite în exclusivitate; 

25. Să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu anticipaţie; 

26. La emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare; 

27. Să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin numărul de locuri pe scaune; 

28. Să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa respectivă, în limita capacităţii vehiculului; 

29. Să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 

30. Cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de călători existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele 

efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea se efectuează după acelaşi 

program de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele condiţii: 

- depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial; 

- menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 

31. Autovehiculele trebuie sa aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen; 

32. Autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau ori de câte ori este nevoie; 

33. În interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto; 

34. Autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare; 

35. La bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile 

în caz de necesitate; 

36. În perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe drumuri cu aderenţă scăzută; 

37. Autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate pentru transportul bagajelor. Bagajele ce depăşesc capacitatea 

spaţiilor de depozitare pot fi transportate în remorci închise, ataşate vehiculului; 

38. Autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 

39. Autovehiculele trebuie sa fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport rutier; 

40. Autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va fi în funcţiune pe toată durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor 

în vigoare; 

41. În interiorul salonului autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet, pe zone kilometrice; 

42. Locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate; 

43. Autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe. 

 

CAPITOLUL III 

Drepturi şi obligaţii 

 

SECTIUNEA I 

Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport rutier şi ale conducatorilor auto 

 

ART. 31 

Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport care desfăşoară activităţi de transport public judeţean de persoane sunt prevăzute în 

prezentul Regulament şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobate de 

Consiliul Judeţean Galaţi, anexate la contractul de delegare a gestiunii serviciului. 

 

ART. 32 

Operatorii de transport care desfăşoară activităţi de transport public judeţean de persoane au următoarele drepturi: 

a) Cei care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport 

public judeţean în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autorităţile administraţiei publice judetene, cu obligaţia de a notifica 

întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii; 

b) Să încaseze tarifele aferente transportului public judeţean de persoane prin curse regulate; 

c) Să solicite ajustarea sau modificarea tarifelor aferente transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, conform legislatiei  în 

vigoare; 

d) Să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile 

ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport, în cazul transportului public judeţean de persoane prin curse regulate; 

e) Să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului public judeţean de călători prin curse regulate; 

f) Să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public judeţean de persoane, în condiţiile stabilite conform 

contractului de delegare a gestiunii; 

g) Să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a 

gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în acesta; 

h) Să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului 

propriu utilizat; 

i) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în vigoare, se pot adresa instanţei competente. 

 

ART. 33 

Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile sectiunilor a 3-a şi a 4-a ale cap.II, operatorii de transport  au următoarele obligaţii: 

a) Să respecte întocmai legile şi reglementările specifice categoriei de transport pe care o execută; 

b) Să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale; 

c) Să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului; 

d) Să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii; 

e) Să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public judeţean de persoane; 

f) Să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane; 

g) Să efectueze transportul public judeţean de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de 

calitate, siguranţă, regularitate şi confort; 

h) Să asigure continuitatea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

i) Să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; 
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j) Să fundamenteze şi să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate; 

k) Să nu încarce în mod artificial costurile de operare; 

l) Să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind 

siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 

m) Să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, la bunurile proprii utilizate; 

n) În cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată 

acest fapt Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii; 

o) Să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor 

acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările; 

p) Să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 

r) Să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat; 

s) Să asigure accesul organelor de control ale Consiliului Judeţean Galaţi la informaţiile privind executarea serviciului; 

ş) Să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure 

respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră; 

t) Să deţină la sediul social următoarele documente corespunzatoare transportului public judeţean de persoane efectuat: 

- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului; 

- cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui 

contract de leasing; 

-  contractele de leasing pentru vehiculele utilizate; 

- avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum 

şi pentru conducătorii auto; 

- toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei de transport şi a delegării gestiunii; 

- documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 

- evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport; 

- evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative 

transmise Consiliului Judeţean  Galaţi în cazul accidentelor grave de circulaţie; 

- alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

ţ) Să furnizeze autorităţii administraţiei publice judeţene, respectiv autorităţilor de reglementare competente conform legii, informaţiile 

solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării modului de 

prestare a serviciului; 

u) Să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau 

contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare; 

v) Să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi; 

w) Să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea 

procedurilor concurenţiale impuse de normele legale  în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului de transport pe 

criterii de competitivitate şi eficienţă economică;  

x) Să gestioneze serviciul pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 

y) Să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat. 

z) Să implementeze, să asigure şi să pună în aplicare măsurile şi regulile instituite la nivel naţional, pe anumite perioade, pentru prevenirea 

contaminării cu diferiţi viruşi şi asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă sanitară pentru personalul propriu şi utilizatorii serviciului. 

 

ART. 34 

Conducătorii auto angajaţi ai operatorilor de transport rutier, care efectuează serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate, au următoarele obligaţii: 

a) Să emită bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate; 

b) Să permită urcarea în mijloacele de transport numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie sau a celor care beneficiază 

de facilităţi la transportul rutier, potrivit legii; 

c) Să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare/certificatului de clasificare; 

d) Să asigure respectarea locurilor atunci cand s-au emis legitimatii de călătorie cu loc; 

e) Să deschidă uşile numai după ce autobuzul a oprit în staţia publică sau autogară; 

f) Să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborât sau au urcat; 

g) Să oprească în toate staţiile publice/autogările prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu, fără a opri, pentru urcarea sau 

coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie; 

h) Să preia mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile; 

i) Să nu ţină în mână sau să folosească cu mâinile în orice mod telefonul mobil sau orice dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare 

ori redare text, foto sau video; 

j) Să asigure afişarea în interiorul autobuzului a tarifelor de transport pe bază de bilete conform distanelor corespunzatoare statiilor cuprinse  

în graficul de circulatie aferent licenţei de traseu; 

k) Să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor; 

l) Să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului; bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto al 

autobuzului; 

m) Să efectueze transportul rutier de persoane pe drumurile publice  cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice, Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 aprobat prin HG nr. 1391/2006 precum şi legile şi reglementările specifice 

transportului rutier contra cost de persoane pe care îl execută. 

n) Să asigure existenţa la bordul vehiculului a documentelor puse la dispoziţia lor de operatorul de transport rutier; 

o) Să permită accesul în mijloacele de transport a personalului autorităţii judeţene de transport care verifică, monitorizează şi controlează 

modul de efectuare a serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi să prezinte documentele solicitate de către aceasta; 

p) Să întreţină mijlocul de transport în starea tehnică şi sanitară corespunzătoare; 

q) Să aibă aspect îngrijit şi să menţină curăţenia şi ordinea la locul de lucru şi în salonul autobuzului; 

r) Să fie politicos şi amabil cu pasagerii şi cu personalul Autorităţii Judeţene de Transport Public sau al celorlalte organe de control abilitate; 

s) Să nu fumeze în salonul mijlocului de transport; 

ş) Să cunoască, să îşi însuşească şi să respecte întocmai prevederile aplicabile conducătorului auto, aşa cum sunt înscrise în prezentul 

regulament. 
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SECTIUNEA A 2-A 

Drepturile şi obligaţiile Consiliului Judeţean fată de operatorii de transport rutieri 

 

ART. 35  

Consiliul Judeţean Galaţi, în raport cu operatorii de transport rutier care efectuează serviciul public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate, în judeţul Galaţi, are următoarele drepturi:  

a) Să verifice şi să controleze periodic prestarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, desfăşurat intre 

localitatile judeţului, pe traseele cuprinse  în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. 

 b) Să sancţioneze operatorii de transport rutier în cazul în care acestia nu presteaza serviciul la parametrii de performanta, eficienta şi calitate 

la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii şi caietul de sarcini al serviciului. 

c) Să actualizeze programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate în conformitate cu cerinţele de deplasare ale ale populaţiei.  

d) Să convoace operatorii de transport rutier cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului,  în vederea stabilirii masurilor necesare pentru 

remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului. 

e) Să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţiile justificative de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor de călătorie propuse de 

operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului, în corelare cu reglementările în vigoare.  

 

ART. 36  

(1) Consiliul Judeţean Galaţi îşi exercită atribuţiile privind verificarea, monitorizarea şi controlul prestării serviciului de către operatorii de 

transport rutier a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, prin personalul Compartimentului Autoritatea Judeţeana de 

Transport Public. 

(2) Exercitarea atribuţiilor privind verificarea, monitorizarea şi controlul se face de către împuterniciţii preşedintelui consiliului judeţean, în 

baza legitimatiei de control. Modelul legitimaţiei de control se aprobă prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi. 

(3) Activităţile de verificare, monitorizare şi control se desfăsoară în condiţii de siguranţă pentru traficul rutier, personalul de control şi 

persoanele transportate, în autobuzele oprite pentru efectuarea controlului şi cu respectarea prevederilor legale privind protecţia muncii. 

 

ART. 37 

Principiile care stau la baza executării controlului sunt:  

a) Principiul legalităţii – presupune ca toate activităţile specifice controlului să fie desfăşurate cu respectarea prevederilor constituţiei şi a 

legislaţiei în materie;  

b) Principiul obiectivităţii – presupune o evaluare corectă şi reală a cauzelor care au determinat neregulile şi a măsurilor necesare înlăturării 

ori diminuării efectelor negative şi integrării celor pozitive;  

c) Principiul responsabilităţii – personalul ce execută activităţi de control răspunde pentru corectitudinea şi plenitudinea constatărilor, precum 

şi de acţiunile susţinute în procesul de control;  

d) Principiul eficacităţii – se referă la oportunitatea şi finalitatea controlului, în scopul atingerii obiectivelor propuse;  

e) Principiul eficienţei – are în vedere maximizarea rezultatelor activităţii de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de 

timp;  

f) Principiul prevenţiei – presupune prevederea şi identificarea posibilelor erori şi nereguli şi stabilirea măsurilor necesare în scopul 

prevenirii acestora;  

g) Principiul operativităţii – presupune efectuarea şi finalizarea la timp şi în mod complet a activităţilor de control, într-o manieră cât mai 

simplificată, în vederea înlăturării disfuncţionalităţilor constatate, cu respectarea regulilor prevăzute de lege.  

 

ART. 38  
(1) Personalul împuternicit sa exercite controlul are drept de verificare, monitorizare  şi control  în trafic în punctele unde oprirea, staţionarea 

sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor. 

(2) Controlul în trafic în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în 

vigoare, se efectuează la solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi, numai împreună cu inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. şi/sau al poliţiei rutiere.  

(3) Controlul în punctele de îmbarcare (autogări şi staţii publice) se poate efectua şi fără reprezentanţii poliţiei rutiere şi ai ISCTR. 

 

ART. 39 
(1) Controalele în trafic pot fi controale tematice sau controale inopinate.  

(2) Controlul tematic se execută în baza unui plan de control, întocmit de Autoritatea Judeţeană de Transport Public şi aprobat de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

(3) Planul de control cuprinde:  

a) Zilele în care se efectuează controlul şi orele de începere;  

b) Traseele din programul de transport judeţean pe care se efectuează controlul;  

c) Tematica controlului.  

(4) Controlul inopinat se execută, de regulă, ca urmare a unor sesizări/reclamaţii privind modul de efectuare a serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate, sau pentru verificarea modului de ducere la îndeplinire de către operatorii de transport rutier a măsurilor 

dispuse de personalul împuternicit sa exercite controlul.  

 

ART. 40 

(1) Personalul împuternicit să exercite controlul are următoarele obligaţii:  

a) De a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transportului rutier de persoane;  

b) De a păstra cu stricteţe secretul de serviciu, al acţiunilor de control, al informaţiilor cu caracter confidenţial, deţinute ca urmare a 

exercitării atribuţiilor de serviciu;  

c) De a nu pretinde şi de a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin 

exercitarea funcţiei;  

d) De a deţine asupra lor legitimaţia de control pe timpul efectuării acţiunilor de control;  

e) Să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă reglementările specifice transportului rutier de 

persoane.  

(2) În exercitarea atribuţiilor, personalul împuternicit sa exercite controlul are dreptul de a solicita prezentarea tuturor documentelor şi 

informaţiilor necesare pentru verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare.  

(3) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii autobuzelor au obligaţia să prezinte personalului de control toate documentele pe care 

trebuie să le deţină la bordul autobuzului, în conformitate cu reglementările în vigoare.  
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(4) Călătorii au obligaţia de a prezenta personalului de control, la solicitarea acestuia, legitimaţiile de călătorie.  

 

ART. 41 

(1) Rezultatul controalelor efectuate se consemnează pe formularul notă de constatare, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul regulament, care 

după completare se semnează de persoana care efectuează controlul sau, după caz, pe formularul fişă de monitorizare, prevăzut în Anexa nr. 3 la 

prezentul regulament.  

(2) Nota de constatare se utilizează atunci când controlul vizează modul de efectuare a serviciilor de către un operator de transport rutier pe 

un anumit traseu şi se completează pentru fiecare autobuz care este verificat pe traseul respectiv.  

(3) Fişa de monitorizare se utilizează atunci când controlul vizează verificarea unui număr limitat de probleme cu privire la modul de 

efectuare a serviciilor, fiind controlate mai multe autobuze aparţinând unuia sau mai multor operatori de transport, care trec/opresc prin/în locul unde 

se execută controlul, într-un anumit interval de timp.  

  

ART. 42 

(1) În cazul în care personalul împuternicit să exercite controlol constată nereguli în modul de efectuare a serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate, procedează la sancţionarea contravenţională a celor vinovaţi şi/sau poate dispune către operatorul rutier în 

cauză, măsuri de remediere a deficienţelor constatate.  

(2) Operatorul de transport rutier este obligat să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de personalul împuternicit să exercite controlul. 

 

ART. 43  

Consiliul Judeţean Galaţi are următoarele obligaţii faţă de operatorii de transport rutier cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate: 

a) Să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu faţă de toţi operatorii de transport rutier;  

b) Să asigure accesul operatorilor de transport rutier pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate, într-un mediu concurenţial şi transparent;  

c) Să asigure transparenţa în derularea procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate.   

d) Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier.  

 

SECTIUNEA A 3-A 

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

 

ART. 44 

Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciilor publice de transport judeţean de persoane, persoane fizice sau juridice. 

 

ART. 45 

(1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: 

a) Să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate;  

b) Să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul public de transport judeţean de persoane. Autorităţile administraţiei publice 

judetene au obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale care 

sunt de interes public; 

c) Să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la serviciul public de transport judeţean de persoane; 

d) Să conteste hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, 

în condiţiile legii; 

e) Să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier, 

prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii; 

f) Să sesizeze autorităţilor administraţiei publice judeţene orice deficienţe constatate în efectuarea serviciului public de transport judeţean de 

persoane şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora; 

g) Să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; 

h) Să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a 

deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul public de transport judeţean de persoane; 

(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi pentru plata serviciului de transport public 

judeţean de persoane. 

 

ART. 46 

Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele: 

a) Să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege; 

b) Să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea; 

c) Să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat; 

d) Să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori. 

 

CAPITOLUL V 

Indicatori de performanţă 

 

ART. 47 

(1) Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate sunt următorii: 

1. Numărul de curse/traseu pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului faţă de programul de circulaţie; 

2. Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public judeţean de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore; 

3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2; 

4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulaţie; 

5. Numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care: 

a) numărul de reclamaţii justificate; 

b) numărul de reclamaţii rezolvate; 

c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale; 
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6. Numărul autovehiculelor atestate Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea 

programului de circulaţie; 

7. Vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători; 

8. Despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea 

transportului; 

9. Numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale; 

10. Numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport. 

(2) În efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane se vor respecta indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul 

regulament. 

(3) Consiliul Judeţean Galaţi poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în efectuarea serviciului public de transport  judeţean, pe baza 

unor studii de necesitate şi oportunitate în care se va ţine seama de necesităţile comunităţilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-

edilitare, precum şi de cerinţele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere. 

(4) Autoritatea judeţeană de transport va urmări şi controla respectarea Indicatorilor de Performanţă.  

(5) Autoritatea Judeţeană de Transport Public va sancţiona operatorii de transport rutier în cazul în care aceştia nu prestează serviciul la 

parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii şi caietul de sarcini al serviciului. 

(6) În cazul nerespectării indicatorilor de performanţă, Autoritatea Judeţeană de Transport Public: 

(a) va informa la timp conducerea Consiliului Judeţean Galaţi în legătură cu această nerespectare;  

(b) va propune aplicarea penalităţilor corespunzătoare, stipulate în contractul de delegare a gestiunii.  

 

CAPITOLUL V 

Răspunderi şi sancţiuni 

 

ART. 48  

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în 

condiţiile Legii serviciilor publice de transport persoane  în unitatile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările şi completarile ulterioare, 

precum şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere. 

 

CAPITOLUL VI 

Dispozitii finale şi tranzitorii 

 

ART.49 

(1) Prezentul Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, a fost 

elaborat în conformitate cu Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 

public local aprobat prin OMT nr. 972/2007. 

(2) Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

ART. 50 

(1) Analiza şi evaluarea gradului de respectare a indicatorilor de performanţă de către operatorii de transport rutier, se va realiza anual. 

(2) În urma evaluării prevăzute la alin. (1) se vor stabili un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi sancţiunile 

aplicabile pentru nerespectarea acestuia. 

 

ART. 51 

Prezentul Regulament se va aplica la “Data începerii”, care inseamnă data începerii prestării Serviciului public de  transport  judeţean de 

persoane prin curse regulate, respectiv la data semnării de către  UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Operatorul de transport rutier 

desemnat castigator, a Procesului-verbal de constatare a îndeplinirii obligaţiilor din Perioada de Mobilizare. 
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Anexa 1 la Regulament 

 

Operator de transport rutier__________________________  

Sediul social__________________________________________  

C.I.F.________________________  

Telefon (fax)__________________  

E-mail_______________________  

Nr.________din _______________  

 

 

NOTIFICARE ÎNLOCUIRE AUTOBUZ 

 

Către 

Consiliul Judeţean Galaţi 

 

  În conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate, în judeţul Galaţi, notificăm următoarele înlocuiri de autobuze : 

  

Nr. crt. Traseul pe care autobuzul este titular 

Nr. înmatriculare 

autobuz titular la atribuirea 

traseului 

Nr. înmatriculare 

autobuz devenit titular prin 

înlocuire/reinmatriculare 

    

    

    

    

 

 Solicităm înlocuirea din următoarele motive *) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Anexăm la prezenta, în copie, certificate pentru conformitate, următoarele documente ale autobuzelor titulare la atribuirea traseului şi ale 

celor cu care se efectuează înlocuirea:  

- cărţile de identitate;  

- certificatele de înmatriculare;  

- certificatele de clasificare;  

- copiile conforme pentru transportul international de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost  în numele unui tert;  

- documentul/documentele eliberate de service-ul auto autorizat.* *)  

  

Reprezentant legal  
Numele şi prenumele __________________  

Semnătura şi ştampila __________________  

 

*)  autobuz scos din circulatie, reinmatriculat dupa incetarea contractului de leasing, defectiuni tehnice ce necesita reparatii  în service autorizat,  etc. 

**) numai în cazul înlocuirii provizorii a autobuzelor care prezintă defecţiuni tehnice. 

 Dupa efectuarea reparatiilor, daca se doreste reintroducerea pe traseu, se va renotifica Consiliul Judeţean Galaţi asupra acestui aspect.  
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Anexa 2 la Regulament 

 

NOTĂ DE CONSTATARE 

 

Data executării controlului: 

Denumirea operatorului de transport rutier verificat: 

Nr. de înmatriculare al autobuzului: 

Numele şi prenumele conducătorului auto: 

Traseul verificat: 

Cursa verificată: 

Numele, prenumele şi funcţia persoanei care efectuează controlul: 

 

 

DOCUMENTE/PROBLEME VERIFICATE CONSTATĂRI OBSERVAŢII 

1 2 3 

Licenţa de traseu 

- Existenţa la bordul autovehiculului: 

DA / NU 
- Licenţa de traseu este conformă cu traseul 

executat: 

DA / NU 

- Valabilitatea licenţei de traseu: 

Este / Nu este valabilă 

 

Caietul de sarcini licenţei de traseu 

- Existenţa la bordul autovehiculului: 

DA / NU 
- Valabilitatea graficului de circulaţie: 

Este / Nu este valabil 

 

Copia conformă a licenţei comunitare 

emisa de Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) 

- Existenţa la bordul autovehiculului: 

DA / NU 

- Valabilitatea copiei conforme a licenţei 

comunitare: 

Este / Nu este valabilă 

 

Certificatul de clasificare pe stele sau categorii al 

autobuzului - emis de 

Registrul Auto Român (R.A.R.) 

- Existenţa la bordul autovehiculului: 

DA / NU 
-Valabilitatea certificatului: 

Este / Nu este valabil 

 

Asigurarea pentru persoanele 

transportate şi bagajele acestora 

 

- Existenţa la bordul autovehiculului: 

DA/NU 
- Valabilitatea asigurării: 

Este / Nu este valabilă 

 

Contractul de leasing în original ori o copie conformă cu 

originalul (în cazul în care autobuzul este utilizat în baza 

unui asemenea contract) 

- Existenţa la bordul autovehiculului: 

DA / NU 

-Valabilitatea contractului 

Este / Nu este valabil 

 

Certificat de competenţă profesională al conducătorului 

auto  

 

Existenţa la bordul autovehiculului:  

DA/NU  
- Valabilitatea certificatului:  

Este / Nu este valabil  

 

Certificatul de înmatriculare al autobuzului 

- Existenţa la bordul autovehiculului: 

DA / NU 

-Valabilitatea certificatului: 

Este /Nu este valabil 

- Efectuarea la termen a inspecţiei tehnice a 

autovehiculului 

DA / NU 

 

Legitimaţia de serviciu a conducătorului auto. 

- Existenţa la bordul autovehiculului: 

DA / NU 

-Valabilitatea legitimaţiei: 

Este / Nu este valabilă 

 

Oprirea autobuzului în toate staţiile, conform graficului de 

circulaţie 
DA / NU 

 

Respectarea orelor de sosire / plecare din staţii/autogări 

 
DA / NU  

- Îmbarcarea călătorilor peste capacitatea maximă admisă 

a autobuzului, exprimată prin nr. de locuri pe scaune 

- Numărul de locuri pe scaune este de ................... 

DA / NU 

Nr. de călători 

cărora nu le este 

asigurat locuri pe 

scaune 

………………. 

Utilizarea pe timpul executăriii transportului a plăcii de 

traseu/ panoului de afişaj electronic cu nominalizarea 

operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de 

transport efectuat 

DA / NU 

 

Inscriptionarea autobuzului cu denumirea 

operatorului de transport 
DA / NU 
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Asigurarea facilitatilor/gratuitatilor la 

transport prevazute de lege 
DA / NU 

 

Transportarea de obiecte sau mărfuri interzise la transport 

prin dispoziţii legale 

sau Regulamentul de efectuare a transportului rutier 

Judeţean de persoane 

prin curse regulate 

DA / NU 

 

Utilizarea la efectuarea curselor a autobuzelor înscrise la 

atribuirea traseelor pentru care s-au obţinut licenţe de 

traseu 

DA / NU 

 

Persoanele transportate posedă legitimaţii de călătorie 

individuale valabile 
DA / NU 

 

Emiterea de legitimaţii de călătorie corespunzătoare 

tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele 

transportate 

DA / NU 

 

Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale la 

emiterea biletelor de călătorie 
DA / NU  

Asigurarea de curse dubluri pentru preluarea fluxurilor 

ocazionale de călători 
DA / NU 

Este /  

Nu este necesar 

Afişarea vizibilă în interiorul autovehiculului a numelui şi 

prenumelui conducătorului auto 
DA / NU 

 

Afişarea vizibilă în interiorul autobuzului a tarifelor de 

transport pe bază de bilete 
DA / NU 

 

Utilizarea tarifelor de călătorie aprobate de către Consiliul 

Judeţean Galaţi 
DA / NU 

 

Existenţa în autobuz a instalaţiilor de încălzire 

/condiţionare a aerului în stare de funcţionare 
DA / NU 

Funcţionează /  

Nu funcţionează 

Existenţa în autovehicul a mijloacelor pentru prevenirea şi 

stingerea incendiilor precum şi a ciocanelor pentru spart 

geamurile în caz de necesitate  

DA / NU  

Respectarea prevederilor legale privind regimul special al 

legitimaţiilor de călătorie  

DA / NU  

Starea de 

curăţenie şi igienizare a autobuzului 

Este corespunzătoare 

DA / NU 

 

Alte menţiuni 

 

 

  

OBIECŢII  conducător auto / Operator: 
 

 

    

Semnătura persoanei împuternicite care efectuează controlul  

............................................................ 
 

Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto/reprezentantului operatorului de transport rutier  

………………………………  

Anexa 3 la Regulament 

 

 

FIŞĂ MONITORIZARE 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi 

 

Probleme verificate___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

  

Data Ora Traseu / nr. cursa 
Operator de 

transport 

Nr. înmatriculare 

autobuz 

Deficienţe 

constatate 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Personal de control:  
Numele şi prenumele ...........................................  

Semnătura .................................. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI      

         Anexa nr. 3 

    

CAIET DE SARCINI 

al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Galați 

 

 

CAPITOLUL I 

Obiectul caietului de sarcini 

 

Art. 1 -  Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 

în judetul Galați, stabilind nivelurile de calitate și condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă și siguranţă.  

Art. 2 -  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică și de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor 

specifice de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.  

Art.  3 - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor de realizare a serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate și constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.  

Art. 4 - (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de 

performanţă şi siguranţă în exploatare. 

            (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia 

mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în judetul Galați. 

Art. 5 - Terminologia utilizată este cea prevazută în Regulamentul pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 

regulate în judeţul Galați. 

  

CAPITOLUL II 

Cerinţe organizatorice minimale 

 

Art. 6 - Operatorii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, vor asigura: 

a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse 

privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului; 

b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor 

defecţiuni ale acestora; 

c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor 

tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului; 

d) operaţiile de întreţinere și reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu 

respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, 

personalul utilizat, etc.); 

e) menţinerea stării tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora; 

f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 

g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 

h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare; 

i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă; 

j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a 

persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 

k) asigurarea  pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat; 

l) respectarea capacităţilor de transport și a programelor de circulaţie impuse prin contractul de atribuire a gestiunii; 

m) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora; 

n) respectarea indicatorilor de performanţă și de calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii și precizati în regulamentul serviciului 

de transport public județean de persoane prin curse regulate elaborat de autoritatea județeana de transport și aprobat prin hotarare a consiliului 

județean; 

o) furnizarea către Consiliul Județean Galați a informaţiilor solicitate și accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării și 

evaluării funcţionării și dezvoltării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate; 

p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 

q) statistica accidentelor și analiza acestora; 

r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 

s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 

t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor 

cuprinse în programul de circulaţie;  

v) alte condiţii specifice stabilite de Consiliul Județean Galați, după caz. 

Art. 7 - Obligaţiile și răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în Regulamentul pentru 

efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galați.  

 

CAPITOLUL III 

Sistemul de transport public județean de persoane  

 

Art. 8 - Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier public județean de persoane 

prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a judeţului Galați, cu delimitări: judeţul Vaslui la Nord, judeţul Tulcea la Sud-Est,  judeţul Brăila 

la Sud, judeţul Vrancea la Vest. 

Art. 9 - Operatorul de transport are obligaţia să efectueze serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, cu 

respectarea programului de transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor 

de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini. 

Art. 10 - Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse 

regulate în judetul Galați, sunt prezentate în Anexa nr.2 la prezentul caiet de sarcini. 
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Art. 11 - În vederea realizării unui sistem de transport public județean de persoane, în judeţul Galați, care să asigure deplasarea călătorilor în 

condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate și continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească urmatoarele 

cerinţe: 

1. să asigure afişarea la părţile din faţă și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului; la partea din spate a 

mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp 

de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;  

2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației 

care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public județean de persoane; 

3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea 

traseului și a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător și a altor informaţii de 

utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 

4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile de pe traseu;  

5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărţilor 

simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător; 

6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri 

ale costului abonamentului; 

7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor 

care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport;  

8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 

9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 

10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe 

scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei; 

11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte 

gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce 

daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 

12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune; 

13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;  

14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie; 

15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administrației publice județene; 

16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de 

reglementările legale în vigoare;  

17.  să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport ; 

18. să ţină evidenţa curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;  

19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea / suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, 

în caz de forţă majoră;  

20. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 

21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;  

22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare; 

23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;  

24. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului transportului;  

25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart 

geamurile în caz de necesitate; 

26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică  sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen; 

27. mijloacele de transport trebuie să indeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei și protecţia 

mediului; 

28. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum și 

modificarea acestora; 

29. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat; 

30. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajaţi; 

31. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor 

concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului de transport pe criterii de 

competitivitate și eficienţă economică;  

32. alte condiţii specifice stabilite de Consiliul Județean Galați, după caz. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI      

                Anexa nr. 1 

la Caietul de sarcini al serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați 

    

PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEŢUL GALAȚI 

pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2027 
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Program circulaţie 

Zilele de 

circulaţie 
Autogară/localitate 

Localitate 

intermediară 
Autogara/localitate 

Tur Retur 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 01 01 01 Stoicani Tuluceşti Galaţi 30 20 10 5 5:45 6:50 7:30* 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      6:30* 7:35 8:00 9:05 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă prin Scânteiești           7:05 8:10 8:40 9:45 1,2,3,4,5,6,7 

             7:55 9:00 9:20* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:25*^ 9:30 10:00 11:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:50 9:55 10:40 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:25* 9:30 11:20* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50 10:55 12:00 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:35* 11:40 12:40 13:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:05 12:10 13:20* 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:35* 12:40 14:00 15:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:05 13:10 14:30* 15:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:50* 13:55 15:00 16:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 14:35 15:40 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:00 15:05 16:20*^ 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:45 15:50 17:00 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:35* 16:40 17:40 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10 17:15 18:20* 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:00 18:05 19:05 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:30* 18:35 19:45* 20:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

02 02 02 Galaţi Folteşti Tg. Bujor 55 10 10 3 7:50 9:10 6:30* 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

  *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale           8:35* 9:55 9:10 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

           9:55* 11:15 10:35* 11:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:20 12:40 11:30* 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:25* 13:45 12:40 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:20* 14:40 14:05* 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:15 15:35 14:35* 15:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:05* 17:25 15:45 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00* 19:20 18:05* 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:00 20:20 20:20 21:40 1,2,3,4,5,6,7 
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 03 03 03 Galaţi Tg.Bujor- Crăieşti Măcişeni 89 2 10 1 5:40 8:05 8:45 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

            12:45 15:10 15:15   17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 04 04 04 Chiraftei Drăculeşti Galaţi 43 4 10 1 5:00 6:10 6:20 7: 30 1,2,3,4,5,6,7 

           8:30 9:40 10:40 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

                  12:30 13:40 15:40 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:30 18:40 19:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

05 05 05 Galaţi Tg. Bujor Roşcani  69 2 10 1 11:50 13:40 7:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

          18:10 20:00 15:30 17:20 1,2,3,4,5,6,7  13:40 9:05 

                           

06 06 06 Drăguşeni Tg. Bujor Galaţi 86 2 10 1 6:30* 8:20 10:50* 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      14:15* 16:05 16:55* 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

                

                             

07 07 07 Galaţi Tg.Bujor Zărneşti 75 2 10 1 9:15 11:00 6:50 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

           15:35 17:20 11:50 13:35 1,2,3,4,5,6,7 

           

                       

 08 08 08 Galaţi Folteşti Măstăcani 44 4 10 1 6:40 7:45 8:00 9:05 1,2,3,4,5,6,7 

           10:10 11:15 12:00 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                  13:40 14:45 16:00 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:25 18:30 19:35 1,2,3,4,5,6,7 

                       

  09 09 09 Galaţi Folteşti Oancea 58 5 10 2 7:45 9:00 7:00 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

           9:15 10:30 9:00 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

               11:45 13:00 11:00 12:15 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:45 16:00 13:15 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:45 18:00 16:15 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 10 10 10 Galaţi Oancea Băneasa 76 4 10 2 7:00* 8:45 6:00* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:45* 12:30 10:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7               13:00 14:45 14:00* 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:45* 19:30 15:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 11 11 11 Galaţi Oancea – Suceveni  Tg. Bujor 101 2 23 1 6:30 8:35 3:45 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

           16:00 18:05 10:00 12:05 1,2,3,4,5,6,7 

           

           

               

 12 12 12 Aldeşti Oancea Galaţi 94 2 10 1 5:05 7:30 10:20 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

         13:20 15:45 17:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

           

 13 13 013 Galaţi Tg. Bujor Bereşti 87 3 23 1 7:00* 9:15 03:20 05:35 1,2,3,4,5,6,7 
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 *Circulă până la Bereşti Meria sat Pleşa           15:00* 17:15 11:05* 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

           23:00 01:15 19:10 21:25 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 14 14 14 Galaţi Bereşti Vădeni 115 3 10 2 6:35 9:35 12:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

           14:40 17:40 6:30 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                  16:40 19:40 17:40 20:40 1,2,3,4,5,6,7 

                           

 15 15 15 Galaţi Scânteieşti Fântânele  38 8 10 2 6:30* 7:25 5:15* 6:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 si sărbătorile legale              7:30^ 8:25 6:15^ 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă până la Frumușița 10:30 11:25 7:30* 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

             12:30* 13:25 8:30 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   15:30 16:25 12:30 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:30* 17:25 15:30* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:30 18:25 16:30 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30 20:25 18:30 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                            

16 16 16 Galaţi Cuca Băleni 48 7 10 2 6:40 7:50 5:10 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale           9:30*^ 10:35 6:30*^ 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă pînă la Viile (intersecția DJ253 cu DJ242)            10:40 11:50 8:00        9:20 1,2,3,4,5,6,7 

           12:55* 14:10 11:00* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

             14:40 15:50 12:50 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10* 17:20 14:15* 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:40 18:50 16:45 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 17 17 17 Măcişeni Cuca Galaţi 73 2 10 1 6:00* 7:30 11:00* 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale           14:00* 15:30 17:00* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 18 18 18 Galaţi Cuca - Adam Ciurești 104 2 10 1 8:30* 10:45 5:30* 7:45 1,2,3,4,5,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      14:10 16:25 11:20 13:35 1,2,3,4,5,7 

                

               

 19 19 19 Galaţi Smârdan Cişmele 17 39 10 4 4:25 4:55 5:00 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 și sărbătorile legale          4:45* 5:15 5:20* 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

             5:05 5:35 5:40 6:10 1,2,3,4,5,6,7 

          5:25* 5:55 6:00* 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   5:45 6:15 6:20 6:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   5:55* 6:25 6:40* 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

          6:15 6:45 7:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

            6:35* 7:05 7:20* 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   6:55 7:25 7:40 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:15* 7:45 8:00* 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:35 8:05 8:20* 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:55* 8:25 8:40 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

          8:25 8:55 9:00 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

          8:55* 9:25 9:30* 10:00 1,2,3,4,5,6,7 
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                   9:25 9:55 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

          9:55* 10:25 10:30* 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          10:25 10:55 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:55* 11:25 11:30* 12:00 1,2,3,4,5,6,7 

          11:25 11:55 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          11:55* 12:25 12:30* 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          12:25 12:55 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

          12:55* 13:25 13:30* 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:25 13:55 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

          13:55* 14:25 14:30* 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          14:15 14:45 14:50 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

          14:35* 15:05 15:10* 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:55 15:25 15:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:15* 15:45 15:50 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          15:35 16:05 16:10 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

          15:55* 16:25 16:30* 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

          16:15 16:45 16:50 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          16:35* 17:05 17:10* 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

          16:55 17:25 17:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:25* 17:55 18:00* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          17:55 18:25 18:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7 

          18:25* 18:55 19:00* 19:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:10 19:40 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7 

          20:40* 21:10 21:15 21:45 1,2,3,4,5,6,7 

          23:05 23:35 23:40 0:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

               

 20 20 20 Negrea  Schela  Galaţi 29 11 10 2     4:55 5:40 5:40 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 7 şi sărbătorile legale      6:30 7:15 7:15 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

^ Nu circula 6      6:50^* 7:35 9:00^* 9:45 1,2,3,4,5,6,7 

      8:00 8:45 11:00^* 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

      9:50^* 10:35 12:40 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

             11:50^* 12:35 14:10 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

             13:25 14:10 15:00^* 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

             14:55* 15:40 15:40* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

             16:25* 17:10 17:15* 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00 18:45 19:10 19:55 1,2,3,4,5,6,7 

             21:00 21:45 22:50 23:35 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 21 21 21 Galaţi Smîrdan Pechea 38 15 10 5 6:55*I 7:45 5:40* 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

I Circulă prin sat Izvoarele Comuna Slobozia Conachi             8:05* 8:55 6:15* 7:05 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 și sărbătorile legale           8:45* 9:35 6:40* 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

      9:45* 10:35 7:20* 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

          10:35* 11:25 7:50* 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                11:35* 12:25 8:30* 9:20 1,2,3,4,5,6,7 
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                 12:25* 13:15 9:35* 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:05*I 13:55 10:30* 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:45* 14:35 11:40* 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 14:15* 15:05 12:00* 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                 15:10*I 16:00 13:30* 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

             16:15*I 17:05 14:40* 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 17:00* 17:50 15:35* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                 18:05* 18:55 17:15* 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                 19:00* 19:50 18:00* 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

 22 22   22 Rediu  Pechea Galaţi 49 8 23 2 4:00* 5:15 6:15 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 7 si sărbătorile legale      5:00 6:10    7:05*c 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

c - Circulă până la Cuca      7:50 9:00 10:15 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

      9:00* 10:10   11:15*c 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 13:10 14:00 15:10 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:40 16:00* 17:10 1,2,3,4,5,6,7 

             15:45 16:55 17:15 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:35 19:45 20:15 21:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

23 23   23 Galaţi Pechea V.Mărului  68 9 23 3 6:20* 7:50 4:00* 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

S – circulă pînă la Smulți (sat Mîndreşti)     7:45*S 9:15 5:00 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 si sărbătorile legale       10:00 11:30 8:00 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:45* 13:15 9:00* 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:35*S 15:05 10:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:55 16:25 12:15 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          16:45 18:15 13:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:45* 19:15 16:00* 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30 21:00 17:40 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

 24 24   24 Galaţi Smârdan Pechea 38 12 23 4 5:55 6:45 5:05 *I 5:55 1,2,3,4,5,6,7 

 * - Nu circulă 6,7 și sărbătorile legale         7:25 8:15 6:05 *I 6:55 1,2,3,4,5,6,7 

 I – Circulă prin Sat Izvoarele, comuna Slobozia Conachi          8:25 9:15 6:30 7:20 1,2,3,4,5,6,7 

          9:25 10:15 6:55 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

          10:55 *I 11:45 8:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:05 12:55 9:05 9:55 1,2,3,4,5,6,7 

          12:45 13:35 10:10 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:25 14:15 11:20 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

          14:35 15:25 13:00 13:50 1,2,3,4,5,6,7 

          15:25 16:15 14:15 15:05 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 17:20 15:10 16:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:30 18:20 16:25 17:15 1,2,3,4,5,6,7 

               

 25 25   25 C.Negri Pechea Galaţi 49 3 23 1 4:30 6:00 7:15 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

            12:15 13:45 15:15 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:15 21:45 23:15 0:45 1,2,3,4,5,6,7 
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 26 26 26 Galaţi Pechea Călmăţui 58 3 23 1 9:15 10:35 7:00 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

            15:15 16:35 12:45 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

          18:45 20:05 17:10 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 27 27 27 Tg. Bujor Jorăşti  Zărneşti 20 2 10  1 07:00* 07:25 7:30* 7:55 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circula S+D și sărbătorile legale           14:00* 14:25 14:30* 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

               

 28 28 28 Galaţi Pechea Cotoroaia 94 1 23 1 15:45 18:15 5:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

            

                            

 29 29 29 Galaţi Pechea Adam 94 1 10 1 17:45 20:00 6:15 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 30 30 30 Galaţi V.Mărului Cerţeşti 89 1 10 1 8:45 10:45 13:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 31 31 31 Galaţi V.Mărului Smulţi 78 1 23 1 17:00 19:15 5:00 7:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    

 32 32 32 V.Alecsandri Braniştea Galaţi 24 24 10 5 4:40 5:15 5:40 6:15 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 7 si sarbatorile legale           5:20 5:55 6:45^* 7:20 1,2,3,4,5,6,7 

^ Nu circula 6           6:10^* 6:45 7:10* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

            6:30* 7:15 7:35 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:50 7:25 8:35 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:50* 8:25 9:05* 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:20 8:50 9:35 10:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:20 9:35 10:05* 10:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50* 10:25 11:05 11:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:20 10:35 11:35* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:50* 11:25 12:05 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:50 12:25 12:35* 13:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:20* 12:55 13:35 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:50 13:25 14:05* 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:50* 14:25 14:45 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:20 14:55 15:25 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:50* 15:25 16:05 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:30 16:05 17:05 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10 16:45 18:05* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:50* 17:25 18:45 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:50 18:25 19:35* 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30 20:05 20:20* 20:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    21:00* 21:35 21:40 22:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    22:20 22:55 23:10 23:45 1,2,3,4,5,6,7 

                         

 33 33 33 Galaţi Năneşti Nămoloasa 68 1 10  1 17:00 19:00 5:30 7:30 1,2,3,4,5,6 

      17:00 19:00 12:30 14:30 7 
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 34 34 34 Galaţi Independenţa Tecuci 80 36 10 12   5:12 6:37   1,2,3,4,5,6,7 

** Curse care pleacă și ajung la combinatul Liberty Steel Galați      5:36 7:01 5:12 6:37 1,2,3,4,5,6,7 

        6:00 7:25 5:24 6:49 1,2,3,4,5,6,7 

      6:12 7:37 5:48 7:13 1,2,3,4,5,6,7 

           6:36 8:01 6:12 7:37 1,2,3,4,5,6,7 

                      7:00 8:25 6:36 8:01 1,2,3,4,5,6,7 

            7:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:00 9:25 7:24 8:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:24 9:49 7:48 9:13 1,2,3,4,5,6,7 

                      8:48 10:13 8:12 9:37 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:12 10:37 8:36 10:01 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:36 11:01 9:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                      9:48 11:13 9:24 10:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:12 11:37 9:48 11:13 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:36 12:01 10:12 11:37 1,2,3,4,5,6,7 

                      11:12 12:37 10:36 12:01 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:36 13:01 11:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:00 13:25   1,2,3,4,5,6,7 

                      12:24 13:49 11:45 13:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:48 14:13 12:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:00 14:25 12:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:20 14:45 12:54 14:19 1,2,3,4,5,6,7 

                      13:40 15:05 13:09 14:34 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:00 15:25 13:24    14:49 1,2,3,4,5,6,7 

                        14:20 15:45 13:48 15:13 1,2,3,4,5,6,7 

                      14:40 16:05 14:12 15:37 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:00 16:25 14:36 16:01 1,2,3,4,5,6,7 

            15:00 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:54 17:19 15:24 16:49 1,2,3,4,5,6,7 

                     16:24 17:49 15:48 17:13 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:48 18:13 16:12 17:37 1,2,3,4,5,6,7 

                     17:12 18:37 16:36 18:01 1,2,3,4,5,6,7 

                      17:24 18:49 17:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:48 19:13 17:24 18:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:12 19:37 17:36 19:01 1,2,3,4,5,6,7 

                     18:36 20:01 18:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 20:25 18:24 19:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:00 21:25 18:48 20:13 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 35 35 35 Galaţi Independenţa  Tecuci  86 3 23 1 7:00 9:00 3:30 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

       15:00 16:55 11:30 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

      23:00 00:25 19:30 21:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 

 36 36 36 Tecuci Grivița - Pechea Galaţi 85 1 10 1 6:40* 9:10 12:15* 14:45 1,2,3.4,5,6,7 
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*Nu circulă 6+7            

                     

 37 37 37 Salcia Barcea  Tecuci 21 7 10 1 6:15* 6:55 7:00 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/ ^circulă numai pe perioada cursurilor şcolare      7:45 7:25 10:30* 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

       11:15* 11:55 12:20 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:10 13:50 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

             15:00 15:40 16:00* 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:45* 17:25 18:00*^ 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30*^ 19:10 19:00*^ 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

                  

  38 38 38 Tecuci  Matca  Ramif. Cudalbi  27 6 10 1 7:00 7:30 5:50* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/^ circulă numai in perioada cursurilor şcolare      10:00 10:30 8:00 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

      12:00 12:30 11:20 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:00 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:15 18:45 14:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30*^ 20:00 18:50*^ 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 39 39 39 Tecuci V.Mărului Smulţi 35 4 10 1 6:30 7:20 5:15 6:05 1,2,3,4,5,6,7 

            10:30 11:20 07:30 08:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:30 13:20 11:30 12:20 1,2,3,4,5,6,7 

            17:00 17:50 14:00 14:50 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 40   40 40 Tecuci V.Mărului Corni 33 2 10 1 12:00 12:45 6:00 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 18:45 13:30 14:15 1,2,3,4,5,6,7 

                           

 41  41 41 Tecuci Drăguşeni Smulţi 44 4 10 1 9:30 10:20 7:00 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circula 6+7 și sărbătorile legale           12:15 13:05 10:30 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

            14:45* 15:35 13:15* 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:15* 19:05 15:45* 16:35 1,2,3,4,5,6,7 

               

 42  42 42 Corod Matca Tecuci 23 5 10 2 6:20* 6:50 7:30 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circula 6+7 și sărbătorile legale           8:45 9:15 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

              11:30 12:00 13:10* 13:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:15* 14:45 15:30* 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:05* 17:35 19:10* 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 43 43 43 Tecuci Corod Cîrlomăneşti 40 3 10 1 11:00 11:50 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

           13:30 14:20 12:10 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:55 16:45 14:35 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

               

 44  44 44 Tecuci Corod Cotoroaia 43 5 10 1 6:25 7:15 7:20* 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circula 6+7 și sărbătorile legale           8:30 9:20 9:40 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

            11:30 12:20 12:40 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:00 14:50 15:10 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00* 17:50 18:00 18:50 1,2,3,4,5,6,7 
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 45 45 45 Tecuci Frunzeasca Ţepu 22 7 10 1 6:30 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           10:30 10:55 8:30 8:55 1,2,3,4,5,6,7 

            13:30 13:55 11:20 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00* 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30*^ 19:55 18:30*^ 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 46 46 46 Tecuci  Gohor Toflea  36 6 10 2 6:45 7:30 6:00* 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7      10:00 10:45 7:30 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare      13:30 14:15 11:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

      16:30 17:15 14:30 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00* 18:45 17:15 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30*^ 20:15 19:00* 19:45 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 47 47 47 Tecuci Tălpigi Ghidigeni 27 12 23 2 5:00*^ 5:40   1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           6:00* 6:40 6:00 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           7:00 7:40 7:00* 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

           8:00* 8:40 8:00 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:00 10:40 9:00* 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:00* 11:40 11:00 11:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:00 13:40 12:00* 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00* 14:40 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:00 16:40 15:00* 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:00* 17:40 17:00 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:40 18:00* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30*^ 20:10 18:45*^ 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 48  48 48 Tecuci Frunzeasca Munteni 13 11 23 1 6:30* 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           8:30 8:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

            9:30 9:55 9:00 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:30 10:55 10:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:30 11:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:30 12:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 13:55 13:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30*^ 19:55 18:30*^ 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

 49  49 49 Tecuci Munteni Priponeşti 34 4 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 6+7 și în perioada vacanțelor şcolare      10:45 11:35 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

** Nu circulă 6+7          14:00** 14:50 11:40 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00* 19:50  14:55** 15:45 1,2,3,4,5,6,7 
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 50 50 50 Tecuci Priponeşti Ciorăşti 35 3 10 1 10:45 12:05 6:15 7:35 1,2,3,4,5,6,7 

           13:30 14:50 11:45 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00 20:20 15:25 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

               

 51 51 51 Tecuci  Nicoreşti Buciumeni 24 5 10 1 7:30** 8:10 6:00* 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      10:45 11:25 8:15 8:55 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă doar în perioada cursurilor școlare      13:20** 14:00 11:30 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

**Circulă până la Mănăstirea Buciumeni      16:20* 17:00 14:05 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

      19:30*^ 20:10 17:05* 17:45 1,2,3,4,5,6,7 

             

 52 52 52 Tecuci Nicoreşti Vişina 29 5 10 1 6:30* 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

           10:10 11:00 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circula 6 și 7      14:10 15:00 12:00 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

      17:10 18:00 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30* 20:20 18:20* 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

53 53 53 Tecuci Nicoreşti Ionăşeşti 29 4 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

           10:30* 11:20 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7           12:10 13:00 11:20* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

        18:00* 18:50 13:30 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

                

54 54 54 Tecuci Nicoreşti Huleşti 28 2 10 1 6:30 7:20 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                17:10 18:00 18:20 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   

 55 55 55 Tecuci Furceni Movileni 16 9 10 1  5:30* 5:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

           6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      7:30 7:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           10:30 10:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

            11:30* 11:55 12:00* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:15 13:40 13:45 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:15* 18:40 18:45* 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:15*^ 19:40 19:40*^ 20:05 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 56 56 56 Tecuci Cosmeşti Furcenii Noi 34 8 10 1 5:30* 05:55 6:00* 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

* - nu circulă S + D        7:20 07:45 8:00 St 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

** - nu circulă S + D și în perioada vacanțelor școlare          10:00  10:25 10:30 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

St – Circulă pe str. Stadionului           11:30 11:55 12:00 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   13:15* St 13:45 13:45* 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:30** 14:55 15:00** 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:30* 17:55 18:00* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00** 19:25 19:30** 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                         

 57 57 57 GalaţI Tg. Bujor Ciureşti 110 2 10 1 10:25 13:10 7:15 10:05 1,2,3,4,5,6,7 
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          17:10 20:00 14:00 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

           

58 58 58 GalaţI Vârlezi Rădeşti 90 1 10 1 14:30* 16:15 6:00* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

* - nu circulă S + D și în perioada vacanțelor școlare           

               

59 59 59 GalaţI Vânători Pădurea Gârboavele 13 7 10 1 8:00 8:20 9:00 9:20 1,2,3,4,5,6,7 

      10:00 10:20 11:00 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

      12:00 12:20 13:00 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

      14:00 14:20 15:00 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

      16:00 16:20 17:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:20 19:00 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 20:20 21:00 21:20 1,2,3,4,5,6,7 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI      

        Anexa nr. 2 

la Caietul de sarcini al serviciului de transport 

   public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați 

 

 

DENUMIREA STAŢIILOR ŞI AMPLASAREA LOR  
pentru fiecare traseu cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Galați 

 

Nr. traseu Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

1. 01 Stoicani – Tuluceşti – Galați 

 

 

Stoicani 

Tămăoani “Moara” 

Tămăoani “ Centru” 

Tămăoani “Tamoja’ 

Frumuşița “Baza”(^ Scanteiesti-Fîntînele) 

Frumuşița “ Centru” 

Frumuşița “ Dispensar” 

Ijdileni ”Moara” 

Ijdileni “Troița” 

Ijdileni ”Magazin” 

Şivița “Depozit” 

Şivița “Blocuri” 

Şivița “Magazin” 

Şivița “Brutărie” 

Tătarca  “Macei” 

Tătarca  “Deal” 

Tuluceşti  “Depozit” 

Tuluceşti ”Betoane” 

Tuluceşti “Troiță” 

Tuluceşti “Centru 

Intersecția Vînători 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția “ Sat Costi” 

STAER 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

2. 02 Galaţi – Folteşti – Tg. Bujor 

 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Folteşti 

Chiraftei  

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor Autogară 

3. 03 Galați – Tg. Bujor – Crăieşti – Măcişeni 

 

 

  

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârțănești 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară  

Vârlezi 

Crăieşti 

Vârlezi 

Vlamnic 

Urleşti 

Corni 

Măcişeni 

4. 04 Chiraftei – Drăculeşti– Galați 

 

  

Chiraftei 

Măstăcani 

Drăculeşti 

Folteşti – ramificaţie 

Intersecția Vînători 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția “ Sat Costi” 

STAER 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 
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Nr. traseu Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

5. 05 Galaţi – Tg. Bujor – Roşcani 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârțănești 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară 

Moscu 

Băneasa 

Ramificaţie Roşcani 

Roşcani 

6. 06 Drăguşeni – Tg. Bujor – Galaţi 

*pentru cursa cu plecare din Galați la 1455 (staţie 

Crăieşti Deal) 

Drăguşeni 

Smulţi 

Crăieşti* 

Vîrlezi 

Tg. Bujor - Autogară 

Umbrăreşti 

Viile 

Fârțănești 

Chiraftei 

Folteşti 

Galați Autogară + Municipiu^ 

7. 07 Galaţi – Tg. Bujor – Zărneşti 

 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Folteşti  

Chiraftei 

Fârțănești 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară 

Buzenchi 

Lunca 

Jorăşti 

Zărneşti 

8. 08 Galaţi – Folteşti – Măstăcani Galați Autogară + Municipiu^ 

Folteşti 

Chiraftei 

Măstăcani 

9. 09 Galați – Folteşti – Oancea Galați Autogară + Municipiu^ 

Folteşti 

Vlădeşti 

Oancea 

10. 10 Galați – Oancea – Băneasa  Galați Autogară + Municipiu^ 

Folteşti 

Vlădeşti 

Oancea 

Roşcani 

Băneasa 

11. 11 Galaţi – Oancea – Suceveni – Tg. Bujor 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Tulucesti 

Şiviţa 

Ijdileni 

Frumuşiţa 

Tămăoani 

Stoicani 

Folteşti - ramificație 

Drăculeşti 

Brăneşti 

Vlădeşti 

Oancea 
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Nr. traseu Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Rogojeni Sat 

Suceveni 

Ramificaţie Roşcani 

Băneasa  

Tg. Bujor - Autogară 

12. 12  Aldeşti – Oancea – Galaţi 

 

 

 

Aldeşti 

Săseni 

Puricani 

Prodăneşti 

Comăneşti 

Găneşti 

Rugineni 

Cavadineşti 

Grăpeni 

Rogojeni sat 

Oancea 

Vlădeşti 

Brăneşti 

Drăculeşti 

Folteşti - ramificaţie 

Stoicani 

Tămăoani 

Frumuşiţa 

Ijdileni 

Şiviţa 

Tătarca 

Tuluceşti 

Vînători (DN 26 - SC Iricad SRL) 

Galați Autogară + Municipiu^ 

13. 13 Galați – Tg. Bujor – Bereşti  

*circulă până la Bereşti Meria, sat Pleşa 

Galați Autogară + Municipiu^ 

Galați Combinatul Siderurgic 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Tuluceşti 

Tătarca 

Şiviţa 

Ijdileni 

Frumuşiţa 

Tămăoani 

Stoicani 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârțănești 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară  

Moscu 

Băneasa 

Balinteşti 

Bereşti - Autogară 

Bereşti Meria – Pleşa* 

14. 14 Galați – Bereşti – Vădeni 

 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Folteşti  

Chiraftei 

Fârțănești 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară 

Moscu 

Ramificaţie Roşcani 

Băneasa 

Bereşti - Autogară 

Bereşti Meria 

Slivna 

Cristeşti 

Găneşti 

Rugineni 
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Nr. traseu Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Cavadineşti 

Grapeni 

Vădeni 

15. 15 Galați – Scânteieşti – Fântânele  

  

Galați Autogară + Municipiu^ 

Ramificaţie Pădurea Gârboavele 

Ramificaţie Scânteieşti 

Scânteieşti 

Fântânele 

16. 16 Galați – Cuca – Băleni 

*Pentru cursele plecare din Galați 930 

 plecare din Baleni 630  

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Vînători Ramificaţie 

Scânteieşti - ramificaţie 

Cuca 

Băleni (*Viile) 

17. 17 Măcişeni – Cuca – Galaţi 

 

Măcişeni 

Corni 

Urleşti 

Vlamnic 

Vîrlezi 

Băleni Releu 

Cuca 

Scânteieşti ramificaţie 

Vânători ramificaţie 

Galați Autogară + Municipiu^ 

18. 18 Galați – Cuca – Adam – Ciureşti 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Scânteieşti ramificatie 

Cuca 

Băleni ramificaţie 

Vârlezi 

Crăieşti 

Drăguşeni 

Fundeanu 

Căueşti 

Adam 

Intersecţia DJ 242A - DN 24D 

Ramificaţie Bălăbăneşti 

Bălăbăneşti 

Pupezeni 

Bălăşeşti 

Ciureşti 

19. 19 Galați – Smârdan – Cişmele Galați Autogară + Municipiu^ 

Smârdan  

M. Kogălniceanu  

Cişmele 

20. 20 Negrea – Schela - Galaţi Negrea 

Schela 

Smârdan 

Galați Autogară + Municipiu^ 

21. 21 Galați – Smârdan – Pechea Galați Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi (Sat Izvoarele*) 

Cuza Vodă 

Pechea 

22. 22 Rediu – Pechea – Galați 

*cursele plecare din Galați 705 și 1115 circulă pîna la 

Cuca 

   

Rediu (*Cuca) 

Suhurlui 

Pechea Autogară 

Cuza Vodă 

Slobozia Conachi 

Schela Colonie 

Schela - ramificaţie 

Smârdan 

Galați Autogară + Municipiu^ 

23. 23 Galați – Pechea – Valea Mărului (sat Mândreşti) Galați Autogară + Municipiu^ 

Schela Ramificaţie 
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Nr. traseu Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 

Sat Mândreşti (comuna Valea Mărului) 

24. 24 Galați – Smârdan – Pechea Galați Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

25. 25 Costache Negri – Pechea - Galați Costache Negri 

Pechea Autogară 

Cuza Vodă 

Slobozia Conachi 

Schela Colonie 

Schela Ramificaţie 

Smârdan 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

26. 26 Galați – Pechea – Călmăţui Galați Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Griviţa 

Călmăţui 

27. 27 Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti 

 

 

Tg. Bujor Autogară 

Buzenchi 

Lunca 

Jorăşti 

Zărneşti 

28. 28 Galați – Pechea – Cotoroaia 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 

Matca 

Corod 

Blânzi 

Cărăpceşti 

Cerţeşti 

Cârlomăneşti 

Cerţeşti 

Cotoroaia 

29. 29 Galaţi – Pechea - Adam Galați Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 

Mândreşti 

Smulţi 

Drăguşeni 

Fundeanu 

Căuieşti 

Adam 

30. 30 Galați – Valea Mărului - Cerţeşti Galați Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 
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Nr. traseu Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 

Corod 

Blânzi 

Cărăpceşti 

Cerţeşti 

31. 31 Galați – Valea Mărului – Smulţi 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 

Mândreşti 

Smulţi 

32. 32 Vasile Alecsandri – Braniştea –Galați 

*staţia cătun Lozova pe sensul Galați – Tecuci 

(funcţie de necesităţle de trafic) 

**Staţia Braniştea – Bar pe sensul Tecuci - Galaţi 

Vasile Alecsandri 

Braniştea – Bar** 

Braniştea Gară*  

Braniştea troiţă 

Traian Uzina de apă 

Traian 

Şerbeşti Gară 

Şendreni IAS 

Şendreni Ferma Veche 

Şendreni Fabrică 

Şendreni Primărie 

Şendreni Service 

Şendreni SMA 

Movileni 

Galați Autogară + Municipiu^ 

33. 33 Galați – Năneşti – Nămoloasa Galați Autogară + Municipiu^ 

Movileni 

Şendreni 

Braniştea 

V. Alecsandri 

Independenţa 

Pechea ramificaţie 

Piscu 

Vameş 

Tudor Vladimirescu 

Hanu Conachi 

Popas Hanu Conachi 

Fundeni 

Lungoci 

Năneşti 

Nămoloasa Tg. 

Nămoloasa Sat 

34. 34 Galați – Independenţa – Tecuci 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

Independenţa 

Piscu 

Vameş 

Tudor Vladimirescu 

Hanu Conachi 

Şerbăneşti 

Lieşti 

Buceşti 

Iveşti 

Umbrăreşti 

Barcea 

Drăgăneşti 

Tecuci – Zona industrială 

Tecuci Liceul Agricol 

Tecuci Autogară 

35. 35 Galaţi – Independenţa – Tecuci Galați Autogară + Municipiu^* 
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Nr. traseu Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

*staţie Liberty Steel 

 

 

 

 

Independenţa 

Piscu 

Vameş 

Tudor Vladimirescu 

Hanu Conachi 

Serbăneşti 

Lieşti 

Buceşti 

Iveşti 

Umbrăreşti 

Barcea 

Drăgăneşti 

Tecuci – Zona industrială 

Tecuci Liceul Agricol 

Tecuci Autogară 

36. 36 Tecuci – Grivița - Pechea - Galaţi Tecuci Autogară 

Tecuci Liceul Agricol 

Tecuci – Zona industrială 

Drăgănești 

Barcea 

Umbrărești 

Ivești 

Călmățui 

Grivița 

Costache Negri 

Pechea Autogară 

Cuza Vodă 

Slobozia Conachi 

Schela Colonie 

Schela Ramificaţie 

Smârdan 

Galaţi + Municipiu^  

37. 37 Salcia – Barcea - Tecuci Salcia 

Siliştea 

Torceşti 

Podoleni 

Umbrăreşti 

Barcea 

Drăgăneşti 

Tecuci Autogară 

38. 38 Tecuci – Matca ramificaţie - Cudalbi Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 

Matca Agrimat 

Valea Mărului ramificaţie 

Cudalbi 

39. 39 Tecuci – Valea Mărului - Smulţi Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 

Matca Agrimat 

Valea Mărului Ramificaţie 

Valea Mărului 

Mândreşti 

Smulţi 

40. 40 Tecuci – Valea Mărului – Corni  Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 

Matca Agrimat 

Valea Mărului Ramificaţie 

Valea Mărului 

Măcişeni 

Corni 

41. 41 Tecuci – Drăguşeni - Smulţi Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca 

Corod 

Blânzi 

Brătuleşti 

Nicopole 
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Nr. traseu Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Drăguşeni 

Smulţi 

42. 42 Corod – Matca - Tecuci Corod  

Matca 

Tecuci  

 Magazin Unirea 

 Autogară 

43. 43 Tecuci – Corod - Cârlomăneşti Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca 

Corod 

Blânzi 

Cărăpceşti 

Cerţeşti 

Cârlomăneşti 

44. 44 Tecuci – Corod - Cotoroaia Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca 

Corod 

Blânzi 

Cărăpceşti 

Cerţeşti 

Cotoroaia 

45. 45 Tecuci – Frunzeasca - Ţepu Tecuci 

 Autogara 

 Piaţă  

 Transformator 

Frunzeasca 

Munteni 

Berheci 

Ţepu 

46. 46 Tecuci – Gohor – Toflea Tecuci 

 Autogara 

 Piaţă  

 Transformator 

Frunzeasca 

Munteni 

Berheci 

Nărteşti 

Gohor 

Brăhăşeşti ramificaţie 

Brăhăşeşti 

Toflea 

47. 47 Tecuci – Tălpigi - Ghidigeni Tecuci 

 Autogara 

 Piaţa  

 Transformator 

Frunzeasca 

Ţigăneşti  

Ungureni 

Negrileşti 

Slobozia Corni 

Tălpigi 

Ghidigeni (Gefu) 

48. 48 Tecuci – Frunzeasca - Munteni Tecuci 

 Autogara 

 Piaţa  

 Transformator 

Frunzeasca 

Munteni  

49. 49 Tecuci – Munteni - Priponeşti Tecuci  

 Autogară 

 str. Costache Conache 

 str. Tecuciul Nou 

Frunzeasca 

Munteni 

Berheci 

Priponeşti 

50. 50 Tecuci – Priponeşti - Ciorăşti Tecuci 

 Autogară 
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Nr. traseu Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

 Piaţa  

 Transformator 

Frunzeasca 

Munteni 

Berheci 

Priponeşti 

Ciorăşti 

51. 51 Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni 

*Circulă până la Mănăstirea Buciumeni cursele cu 

plecare din Tecuci la 730 și 1320 

Tecuci  

 Autogară 

 Gara Nord 

IAS Tecuci 

Ramificaţie Nicoreşti 

Dobrineşti 

Nicoreşti 

Hânțeşti 

Buciumeni 

Mânăstirea Buciumeni * 

52. 52 Tecuci – Nicoreşti - Vişina Tecuci  

 Autogară 

 Gara Nord 

IAS Tecuci 

Nicoreşti Ramificaţie 

Nicoreşti IAS 

Dobrineşti 

Nicoreşti 

Fântâni 

Corneşti 

Poiana 

Vişina 

53. 53 Tecuci – Nicoreşti - Ionăşeşti Tecuci  

 Autogară 

 Gara Nord 

IAS Tecuci 

Ramificaţie Nicoreşti 

Dobrineşti 

Nicoreşti 

Coasta Lupii 

Mălureni 

Ionăşeşti 

54. 54 Tecuci – Nicoreşti – Huleşti 

 

 

Tecuci 

 Autogară 

 Gara Nord 

Ramificaţie Nicoreşti 

Dobrineşti 

Nicoreşti 

Coasta Lupii 

Piscu Corbului 

Huleşti 

55. 55 Tecuci – Furceni - Movileni Tecuci 

 Autogară 

 Piaţă 

Profiriu 

Furceni Ramificaţie 

Movileni 

56. 56 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi 

 

 

Tecuci  

 Autogară 

 Hotel Turist 

 Penny Market 

 Gara Nord 

IAS Tecuci 

Ramificaţie Nicoreşti 

Cosmeşti – strada Stadionului 

Cosmești 

Cosmești Vale 

Furcenii Vechi 

Furcenii Noi 

57. 57 Galați – Tg. Bujor – Ciureşti 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Tuluceşti 
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Şiviţa 

Frumuşiţa 

Tămăoani 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară 

Moscu 

Băneasa 

Balinteşti 

Bereşti - Autogară 

Cruceanu 

Rădeşti sat 

Intersecţia DJ 242A – DN 24D 

Bălăbăneşti 

Pupezeni 

Bălăşeşti 

Ciureşti 

58. 58 Galați – Vârlezi – Rădeşti 

 

 

Galați Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecția “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecția Vînători 

Tuluceşti 

Tătarca 

Şiviţa 

Ijdileni 

Frumuşiţa 

Tămăoani 

Stoicani 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârțănești 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor – Autogară 

Vârlezi 

Crăieşti 

Ghingheşti 

Bursucani 

Intersecţia DJ 242A – DN 24D 

Rădeşti 

59. 59 Galaţi–Vînători – Pădurea Gârboavele Galați Autogară + Municipiu^ 

Metro 

Vânători – DN 26 – SC Iricad SRL 

Vânători DN 26 - intersecţia cu DN 26D 

Pădurea Gârboavele 

-Parc Zoo 

-Muzeul satului 

-Popas “Pibunni” 

NOTA: 

 Municipiu^ - staţiile sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 48/2016, funcţie de autogările capete de traseu. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI               Anexa nr. 3 

la Caietul de sarcini al serviciului de transport 

   public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați 

 

ÎMPĂRȚIREA PE GRUPE  

a traseelor cuprinse in Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Galați  
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1 1 

I 

Stoicani – Tuluceşti – Galaţi 30 20 10 5 7 2,17 8 

4 4 Chiraftei – Drăculeşti – Galaţi 43 4 10 1 7 0,00 0 

9 9 Galaţi – Folteşti – Oancea 58 5 10 2 7 0,00 0 

10 10 Galaţi – Oancea – Băneasa 76 4 10 2 7 2,00 2 

11 11 Galaţi – Oancea – Suceveni – Tg. Bujor 101 2 23 1 7 0,00 0 

12 12 Aldeşti – Oancea – Galaţi 94 2 10 1 7 0,00 0 

15 15 Galaţi – Scânteieşti – Fântânele 38 8 10 2 7 2,17 3 

16 16 Galaţi – Cuca – Băleni 48 7 10 2 7 1,17 3 

17 17 Măcişeni – Cuca – Galaţi 73 2 10 1 7 2,17 2 

18 18 Galaţi – Cuca – Adam - Ciurești 97 2 10 1 7 2,17 1 

59 61 Galaţi – Vânători – Tuluceşti (Padurea Gârboavele) 13 7 10 1 7 0,00 0 

2 2 

II 

Galaţi – Folteşti – Tg. Bujor 55 10 10 3 7 1,17 6 

3 3 Galaţi – Tg. Bujor – Crăieşti - Măcișeni 89 2 10 1 7 0,00 0 

5 5 Galaţi – Tg. Bujor – Roşcani 69 2 10 1 7 0,00 2 

6 6 Drăguşeni – Tg. Bujor – Galaţi 86 2 10 1 7 2,17 2 

7 7 Galaţi – Tg. Bujor – Zărneşti 75 2 10 1 7 0,00 0 

8 8 Galaţi – Folteşti – Măstăcani 44 4 10 1 7 0,00 0 

13 13 Galaţi – Tg. Bujor – Bereşti 87 3 23 1 7 0,00 0 

14 14 Galaţi – Bereşti – Vădeni 115 3 10 2 7 0,00 0 

27 27 Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti 20 2 10 1 7 2,17 2 

57 58 Galaţi – Tg. Bujor – Ciureşti 110 2 10 1 7 0,00 0 
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58 59 Galaţi – Vârlezi – Rădeşti 90 1 10 1 7 2,17 1 

19 19 

III 

Galaţi – Smârdan – Cişmele 17 39 10 4 7 2,17 19 

20 20 Negrea – Schela – Galaţi 29 11 10 2 7 1,17 5 

21 21 Galaţi – Smârdan – Pechea 38 15 10 5 7 2,17 15 

22 22 Rediu – Pechea – Galaţi 49 8 23 2 7 2,17 3 

23 23 Galaţi – Pechea – Valea Mărului (sat Mândreşti) 68 9 23 3 7 2,17 5 

24 24 Galaţi – Smârdan – Pechea 38 12 23 4 7 2,17 1,5 

25 25 Costache Negri – Pechea – Galaţi 49 3 23 1 7 0,00 0 

26 26 Galaţi – Pechea – Călmăţui 58 3 23 2 7 0,00 0 

28 28 Galaţi – Pechea – Cotoroaia 94 1 23 1 7 0,00 0 

29 29 Galaţi – Pechea – Adam 94 1 10 1 7 0,00 0 

30 30 Galaţi – Valea Mărului – Cerţeşti 89 1 10 1 7 0,00 0 

31 31 Galaţi – Valea Mărului – Smulţi 78 1 23 1 7 0,00 0 

32 32 

IV 

Vasile Alecsandri – Braniştea – Galaţi 24 24 10 5 7 1,17 10 

33 33 Galaţi – Năneşti – Nămoloasa 68 1 10 1 7 0,00 0 

34 34 Galaţi – Independenţa – Tecuci 80 36 10 12 7 0,00 0 

35 35 Galaţi – Independenţa – Tecuci 86 3 23 1 7 0,00 0 

36 36 Tecuci – Pechea – Galaţi 85 1 10 1 7 2,00 1 

38 38 

V 

Tecuci – Matca Ramificaţie – Cudalbi 27 6 10 1 7 2,00 2 

39 39 Tecuci – Valea Mărului – Smulţi 35 4 10 1 7 0,00 0 

40 40 Tecuci – Valea Mărului – Corni 33 2 10 1 7 0,00 0 

41 40 Tecuci – Drăguşeni – Smulţi 44 4 10 1 7 2,17 2 

42 42 Corod – Matca – Tecuci 23 5 10 2 7 2,17 3 

43 43 Tecuci – Corod – Cârlomăneşti 40 3 10 1 7 0,00 0 

44 44 Tecuci – Corod – Cotoroaia 43 5 10 1 7 2,17 1 

45 45 

VI 

Tecuci – Frunzeasca – Ţepu 22 7 10 1 7 2,00 3 

46 46 Tecuci – Gohor – Toflea 36 6 10 2 7 2,00 2 

47 47 Tecuci – Tălpigi – Ghidigeni 27 12 23 2 7 2,00 7 

48 48 Tecuci – Frunzeasca – Munteni 13 11 23 1 7 2,00 3 

49 49 Tecuci – Munteni – Priponeşti 34 4 10 1 7 2,00 2 

50 50 Tecuci – Priponeşti – Ciorăşti 35 3 10 1 7 0,00 0 

37 37 
VII 

Salcia – Barcea – Tecuci 21 7 10 1 7 2,00 4 

51 51 Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni 24 5 10 1 7 2,00 2 
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52 52 Tecuci – Nicoreşti – Vişina 29 5 10 1 7 2,00 2 

53 53 Tecuci – Nicoreşti – Ionăşeşti 29 4 10 1 7 2,00 2 

54 54 Tecuci – Nicoreşti – Huleşti 28 2 10 1 7 0,00 0 

55 55 Tecuci – Furceni – Movileni 16 9 10 1 7 2,00 5 

56 56 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi 34 8 10 1 7 2,00 5 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI      

         Anexa nr. 4 

    

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 

a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate  

în aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ–teritoriale judeţul Galaţi 

 

Documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în 

aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi este realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 29-32) şi cu respectarea legislaţiei achiziţiilor 

publice, în vigoare, respectiv Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 

394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Documentaţia de atribuire a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 23^1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Fără a fi afectate prevederile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare, documentaţia de atribuire include, în mod obligatoriu, următoarele: 

a) formularele tipizate, care să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc; 

b) programul de transport; 

c) criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor; 

d) criteriul de atribuire a contractului; 

e) modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului; 

f) valoarea estimată a contractului. 

Potrivit Ordinului comun ANRSC şi ANAP nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul 

procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze 

şi/sau tramvaie, în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, 

realizat cu autobuze, în condiţiile art. 8 şi art. 251 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare, documentaţia de atribuire se elaborează de către entitatea contractantă cu respectarea prevederilor Legii nr. 99/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 23^1 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 

92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

În elaborarea documentaţiei de atribuire entitatea contractantă utilizeaza documentele standard şi contractul-cadru care se constituie anexe la 

Ordinul comun ANRSC şi ANAP nr.131/1401/2019. 

În conformitate cu prevederile Ordinului comun 131/1401/2019: 

- Entitatea contractantă utilizează la atribuirea contractului sectorial, documentul - Instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi, prevăzut în anexa nr. 

1 la acesta.  

În cadrul acestui document entitatea contractantă precizează informaţiile necesare privind demonstrarea îndeplinirii cerinţei privind 

experienţa similară solicitată, prin raportare la prevederile art. 23^1  alin. (2) lit. e) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii şi cerinţe privind modul de prezentare a propunerii 

financiare de către ofertanţi. 

- Entitatea contractantă utilizează contractul-cadru de delegare a gestiunii, prevăzut în anexa nr. 2 la acesta. 

- Caietul de sarcini se va elabora şi aproba de către entitatea contractantă cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 

972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 

transport public local. 

Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi (Anexa nr. 8 la prezenta documentaţie) va respecta 

specificaţiile tehnico-funcţionale rezultate în urma întocmirii studiului de oportunitate şi conţine specificaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite 

astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze oferta corespunzătoare cu necesităţile entităţii contractante. 

 Pentru conformarea cu prevederile legale mentionate mai sus, s-a intocmit prezenta Documentatie de atribuire a Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale 

judeţul Galaţi, care include urmatoarele anexe : 

- Anexa nr. 1 - Formularele tipizate care să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc; 

- Anexa nr. 2 - Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

- Anexa nr. 3 - Criteriile de calificare şi selectie a ofertelor; 

- Anexa nr. 4 - Criteriul de atribuire a contractului; 

- Anexa nr. 5 - Factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire şi grila de punctaj a factorilor de 

evaluare; 

- Anexa nr. 6 - Modelul contractului de delegare; 

- Anexa nr. 7 -  Valoarea estimată a contractului; 

- Anexa nr. 8 - Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi; 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 

Anexa nr. 1 

la Documentația de atribuire a Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competență a  

unității administrativ-teritoriale județul Galați 

 

 

 

FORMULARE TIPIZATE 

care să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc 

Formular nr. 1 Scrisoare de garanție 

Formular nr. 2 Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72-73 din Legea nr. 

99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare 

Formular nr. 3 Declarație privind experiență similară 

Formular nr. 4 Formular de propunere tehnică 

    Formular nr. 4.1 Declarație privind disponibilitatea 

    Formular nr. 4.2 Declarație privind dotările ofertantului 

    Anexa la 

Formular nr. 4.2 

Mijloace de transport din dotarea ofertantului, disponibile pentru a fi utilizate în Contractul de delegare 

de gestiune 

    Formular nr. 4.3 Declarație privind condițiile de asigurare a serviciilor de transport pe traseul/grupa de trasee 

___________ (lotul ____) 

Formular nr.5 Declarație privind disponibilitatea pentru inspectie 

Formular nr. 6 Declarație pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul 

mediului, social, al relațiilor de munca și privind respectarea legislației de  

securitate și sănătate în muncă 

Formular nr. 7 Declarație pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnică declarate confidenţiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Formular nr. 8 Declarație pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea financiară declarate 

confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală 

Formular nr. 9 Formular de ofertă financiară 

    Anexa nr. 1 la 

Formular nr.9 
Fundamentarea tarifului  mediu pe km/loc (lei/km/loc) 

    Anexa nr. 2 la 

Formular nr.9 
Valoare ofertată pe 5 ani (Prețul ofertei) 

Formular nr. 10 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Formular nr. 11 Împuternicire 

Formular nr. 12 Angajament terţ susţinător privind susţinerea economică și financiară  

Formular nr. 13 Angajament terţ susţinător tehnic – experiența similară 

Formular nr. 14 Acord de asociere - model 

Formular nr. 15 Declaraţie de acceptare a condițiilor contractuale. 
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Formular  nr. 1 

 

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 

___________________(denumirea) 

 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE  

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

GRUPA ______ 

 

    Către .........................................................................................................................  

                           (denumirea entității contractante și adresa completă) 

 

 

Cu privire la licitația pentru atribuirea contractului............................................................ (denumirea contractului) noi 

.............................(denumirea băncii sau a societății de asigurări), având sediul înregistrat la .................................. (adresa bancii sau a societatii de 

asigurări), ne obligăm faţă de ....................................................., (denumirea entitatii contractante), să plătim suma de ....................................(în litere 

și în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa Entitatea 

contractantă să specifice ca suma ceruta de ea și datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situațiile următoare : 

a) ofertantul ......................... (denumirea/ numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în 

perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele) a refuzat să semneze contractul de achizitie 

sectorială în perioada de valabilitate a ofertei. 

 

 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ......................... . 

 

 

Parafată de Banca / Societatea de asigurări ................................. (semnătura autorizată) 

în ziua .......... luna ......... anul ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
Formular nr. 2 

 

Operator economic  

……………………………….  

(denumirea/numele)  

 

DECLARAȚIE pe proprie răspundere   

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016 

privind achizitiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare 

 

1. Subsemnatul(a) ...........................................................................…., reprezentant legal/împuternicit al ..................................., (denumirea/numele și 

sediul/adresă operatorului economic), în calitate de ofertant / ofertant asociat / terț susținător la procedura de ………........…… (se menţionează 

procedura) privind atribuirea contractului sectorial de achiziţie publică având ca obiect .............................................. ................. (denumirea seviciului 

şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați, declar pe proprie răspundere, sub 

sancţiunea excluderii si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau 

orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 72-73 din Legea 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni 

din capitalul subscris al unuia dintre Ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la 

gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care 

există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află 

într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/terțul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului 

de conducere sau de supervizare și/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii 

contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

 

2. Subsemnatul(a) declar că voi informa imediat Entitatea Contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe 

parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului sectorial sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 

sectorial.  

 

3. Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că Entitatea Contractantă are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare. 

 

4. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor 

autorizaţi ai Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Galați cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în  legătură cu activitatea noastră.  

 

Înteleg că în cazul în care această Declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind 

falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul in Declaraţii" din Noul Cod  Penal referitor  la "(1) Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în 

vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită pentru a 

ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă." 

 

 

Notă: Declaraţia se va completa de - Ofertant/Ofertant asociat//Terți susținători  

 

 

     Data completării .............                                           Operator economic,                                                                                                 

     ……………………………………….        

    (Numele si prenumele persoanei autorizate 

 precum si semnatura autorizata) 
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Formular nr. 3 

Operator economic  

……………………………….  

(denumirea/numele)  

 

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ 

GRUPA____ 

 

 

Subsemnatul, reprezentant/împuternicit al .........................……………………………………… (denumirea/numele şi sediul/adresa 

ofertantului), in calitate de ofertant / ofertant asociat / tert sustinator la procedura...............- lotul…....... (se menţionează procedura si lotul) pentru 

atribuirea contractului sectorial având ca obiect ...................................................(denumirea serviciului si codul CPV), la data de ........................ 

(zi/lună/an), organizată de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals 

în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii 

reprezentanţilor autorizaţi ai CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

1. Pentru principalele contracte similare de servicii publice de transport călători prestate în ultimii 3, cu indicarea valorilor contractelor. 

Pentru fiecare contract se vor completa urmatoarele date : 

 

Nr. 

crt. 

Nr. si data 

contract 

Obiectul 

contractului 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea  

operatorului: 

delegat, 

concesionar, 

prestator 

Valoare 

contract 

Traseele 

 pe care  

s-au prestat 

serviciile de 

transport 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

…        

        

        

 

2. Pentru licenţa/licenţele de traseu din care să reiasă vechimea pe traseu în ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor realizate din prestarea 

respectivelor servicii. 
 Pentru fiecare Licență de traseu deținută se vor completa următoarele date : 

 

Nr. 

crt. 

Nr. și serie 

licență de 

traseu 

Denumirea traseului 

Emitentul licenței 

de traseu 

Adresa 

Tipul serviciului de 

transport prestat 

Venituri realizate 

din prestarea 

serviciului de 

transport 

Perioada de 

deținere a 

Licenței de 

traseu 

..       

       

       

 

Data ............................... 

 

 

Operator economic  

…………………………………… (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 4 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

 

 

 

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ 

 

Către: Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Galați 

 

Subsemnatul ............................................................ (prenumele şi numele semnatarului), reprezentant legal/împuternicit (se elimină opțiunea 

neaplicabilă) al .......................................... ................................................................................................. (denumirea/ numele ofertantului), în calitate 

de ofertant la procedura organizată, de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați în calitate de entitate contractantă, prin anunțul de 

participare cu nr. ................................ din data de ................................. (numărul şi data înregistrării anunțului de participare), în vederea atribuirii 

contractului de achiziție sectorială intitulat ......................................................................................................................... - Lot..................., (denumirea 

contractului de achiziție sectorială si lotul) după examinarea Documentației de atribuire anterior menționată, în conformitate cu prevederile şi 

cerințele cuprinse în aceasta, depunem următoarea Propunere Tehnică: 

 

A. Scurtă prezentare/ descriere a ofertantului (obiect de activitate, scurt istoric etc.) 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

B. Propunerea tehnică.  
Aceasta va conține: 

- un comentariu, articol cu articol al Caietului de sarcini al procedurii de atribuire a Contractului, prin care să se demonstreze 

corespondența propunerii tehnice cu specificațiile/cerințele conținute în Caietul de sarcini relevante din punct de vedere al ducerii la 

îndeplinire a tuturor activităților ce fac obiectul achiziției. Se va avea în vedere ca propunerea tehnică să conțină declarativ, toate 

solicitările în acest sens, precizate în Caietul de Sarcini; 

- tabele anexe completate cu datele solicitate. 

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât, în procesul de evaluare, informațiile din aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu 

cerințele tehnice din Caietul de sarcini. 

Pentru toate mijloacele de transport ofertate, prezint atașat următoarele documente: 

- copie după Cartea de identitate a autovehiculului pentru autovehiculele deținute in proprietate sau copie dupa Cartea de identitate a 

autovehiculului insotita de copie dupa contractul de leasing pentru autovehiculele deținute în baza unui contract de leasing, după caz; 

- copie dupa Certificat de clasificare – certificate eliberat de comisia de clasificare, prin care se atesta gradul de confort al unui autobuz;  

- copia documentului de omologare, după caz; 

- copie dupa Certificat de înmatriculare; 

- copie după Copie conformă a Licenței Comunitare pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în 

numele unui terț pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la efectuarea traseului; 

- copie după dovada de verificare a limitatoarelor de viteză pentru fiecare mijloc de transport în conformitate cu art. 74 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi art. 25 pct. (4) şi (5) din anexa nr. 1 la OMT 972/2007. 

- copie după Licența Comunitară pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui tert. 

Propunerea tehnică va fi structurata astfel : 

 

A. Pagină de titlu sau copertă 

B. Cuprins 

C. Descrierea modului de îndeplinire a Cerințelor organizatorice 

C.1. Cerinţe generale:  
În această secțiune se vor include informații despre: 

 numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport................; 

 modul de înlocuire a mijloacelor de transport cu care efectuează cursele........; 

 modul de respectare a reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice 

pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului.............; 

 operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport stabilit prin programul de transport 

județean.................; 

 asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora................; 

 modul de asigurare a condiţiilor pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport.....................; 

 asigurarea spaţiilor pentru parcarea mijloacelor de transport.................; 

 dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de 

depanare..............; 

 personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă................; 

 modul de respectare a prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea 

medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei............; 

 modul de asigurare a pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport................; 

 respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie stabilite prin programul de transport judeţean şi caietele de 

sarcini ale licenţelor de traseu......; 

 respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în 

Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, in județul Galați.............; 

 sistemul de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora................; 

 statistica accidentelor şi analiza acestora..............; 
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 aplicarea unor metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare..............; 

 respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor.........; 

 respectarea legislației în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor...............; 

 planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea 

curselor cuprinse în programul de circulaţie..........................; 

 alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice județene. 

C.2. Cerinţe specifice - Pentru realizarea serviciului  

In aceasta sectiune se vor include informații despre 

 modul de organizare...........; 

 codul CAEN......................; 

 licența comunitară..............; 

 înscrierea în Registrul de Evidenţă a Prelucrătorilor de Date cu Caracter Personal............................;  

 modul de dispunere (în proprietate sau în leasing) a numărului minim de mijloace de transport prevăzut în ”Programul de 

transport” pentru lotul ...... (pentru care depune oferta)..........................; 

 modul de asigurare a spațiilor de parcare pentru autovehiculele folosite pentru realizarea serviciului - conform cerințelor din 

Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare Cap.V. pct.1, lit. h)..................; 

 modul de deţinere (în proprietate sau să aibă contract de servicii) a unui atelier auto conform cerințelor din Caietul de sarcini 

privind atribuirea Contractului de delegare Cap.V. pct.1, lit. i)....................; 

 modul de deţinere (în proprietate sau să aibă contract de servicii) a unei  staţii de spălare şi igienizare autorizată - conform 

cerințelor din Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare Cap.V. pct.1, lit.j)....................; 

 modul de deţinere (în proprietate sau să aibă contract de servicii) a unei  staţie de alimentare carburanţi autorizată, - conform 

cerințelor din Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare Cap.V. pct.1, lit.k)...................; 

 modul de asigurare a personalului calificat şi de resurse umane obligatorii pentru îndeplinirea contractului, astfel: 

 minim o persoană de specialitate desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport cu certificat de 

competenţă profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

1071/2009 precum şi în Ordinul nr. 1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind pregătirea 

şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere............................; 

 minimul de şoferi disponibili (conform numărului minim de autobuze necesare îndeplinirii contractului) necesar efectuării 

graficelor de circulație pe fiecare traseu în parte, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și 

al Consiliului și O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 

perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora……………… 

 

În cadrul acestei secţiuni se vor completa:  

Formularul 4.1 –Declaraţie privind disponibilitatea 

Formularul 4.2 - Declaraţie privind dotările ofertantului cu completarea tabelului din Anexa la Formularul 4.2 - Mijloacele de transport din dotarea 

ofertantului disponibile pentru a fi utilizate în contractul de delegare de gestiune 

Formularul 4.3 -Declarație privind condițiile de asigurare a serviciilor de transport pe fiecare traseu/grupa de trasee _____/Lotul__________ cu 

completarea tabelelor : 

1- Programul anual de Transport pentru traseul/grupa de trasee__________ 

2- Programul de Transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru traseul/grupa de trasee  ________________________ 

3 - Stațiile de îmbarcare/ debarcare  aferente traseului/ grupei de trasee_____________ 

 

 

 

D. Modalitatea de implementare a contractului  

D.1. Condiţii referitoare la contract 

includeți aici informații despre modul de executare a contractului conform cerințelor din Caietul de sarcini privind atribuirea 

Contractului de delegare Cap.IX. pct.3...................; 

D.2. În perioada de mobilizare vor fi desfășurate minim următoarele activități 

includeți aici informații despre activitățile ce vor fi  realizate în  perioada de mobilizare conform cerințelor din Caietul de sarcini privind 

atribuirea Contractului de delegare Cap.IX. pct.8.2...................; 

D.3. DACA ESTE CAZUL - includeți aici informații despre activitățile ce vor fi  realizate conform cerințelor din Caietul de sarcini 

privind atribuirea Contractului de delegare Cap.IX. pct. 8.4, 8.5, 8.6....................; 

 

E. Sistemul de transport public judeţean de persoane şi condiţiile de executare a contractului  

includeți aici informații despre 

E.1. Efectuarea transportului rutier public judeţean de persoane prin curse regulate, în condiţiile legislației în vigoare, în aria administrativ-

teritoriala a judetului Galați, cu delimitări: judeţele Galati si Vrancea la Nord; judeţul Tulcea la Est; judetul Constanta la Sud-Est; judeţul 

Ialomita la Sud; judeţul Buzau la Vest (conform cerințelor din Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare Cap.VI pct.1. 

pe traseul/grupa de trasee ................. (conform cerințelor din Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare Cap.VI pct.2.) 

așa cum este prezentat în Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini al al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, in 

judetul Galați - Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Galați. 

 

E.2. Denumirea staţiilor şi autogărilor și amplasarea lor pentru traseul/grupa de trasee din cadrul Lotului pentru care se depune oferta așa 

cum este prezentat in  tabelul Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini al al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, in judetul Galați - DENUMIREA STAŢIILOR ŞI AMPLASAREA LOR pentru fiecare traseu cuprins in Programul de 

transport public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Galați 

E.3. Modul concret de îndeplinire a cerinţei privind realizarea unui sistem de transport public judeţean de persoane care să asigure 

deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate. 

(conform cerințelor din Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare Cap.VI, pct.5.)..........; 

 

F. Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini 
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(includeți aici informații informatii conform cerințelor din Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare Cap.IX, 

pct.9.)...........; 

 

G. Strategia utilizată de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens 

în Documentația de atribuire 
(includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură 

apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit)................; 

 

H. Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de calitate  asociați prestării serviciilor 

.....................  

 

Entitatea Contractantă solicita ofertantului, sa precizeze modalitatea în care pe toată perioada derulării Contractului, va asigura 

monitorizarea și controlul modului de asigurare a îndeplinirii indicatorilor stabiliți in ANEXA 7 la Modelul de contract. 

[introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul 

Contractului, precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor solicitați] 

 

I. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din 

îndeplinirea obiectului Contractului  

 Descrierea măsurilor aplicate în prestarea serviciilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt 

acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 64 din Legea 99/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în 

Caietul de Sarcini...........; 

 

Precizăm expres că ne asumăm/vom respecta/duce la îndeplinire toate cerințele/prevederile Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport 

public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Galați, ale Caietului de sarcini al al serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în județul Galați și ale Caietului de sarcini al prezentei proceduri privind atribuirea contractului. 

 

Ofertantul va ține cont de toate observațiile din decizia etapei de încadrare și va fi răspunzător pentru orice sancțiuni emise de APM cu privire la 

încălcarea obligațiilor din decizia etapei de încadrare. 

 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ NU CONȚINE INFORMAȚII PRIVIND TARIFELE 

 

 

 

Data completării: ........................................... 

........................................................ 

(prenumele şi numele) 

........................................................ 

 (semnătura autorizată) 
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Formular nr. 4.1 

Operator economic 

……………………………….  

(Denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND DISPONIBILITATEA 

GRUPA_______ 

 

Subsemnatul, (nume/prenume) reprezentant/împuternicit al ………………………………… (denumirea/numele şi sediul/adresa 

ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice faptul că în vederea prestării serviciului de transport 

public judeţean pe traseul/grupa de trasee ………………………………………din cadrul Lotului ........ sunt disponibile un număr de 

…………………. persoane care să îndeplinească atribuţiile de CONDUCATORI AUTO şi care deţin certificate de competenţă eliberate de A.R.R.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

 

 

      Data :.................                                                                              Operator economic, 

                                                                                                             ………… ………………. 

                                                                                                             (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 4.2 

Operator economic 

……………………………….  

(Denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND DOTĂRILE OFERTANTULUI 

GRUPA _____ 

 

1.Subsemnatul,…………………………………………….reprezentant/împuternicit al ………………, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în vederea prestării serviciului de transport public judeţean pe traseul/grupa de trasee 

……………………………………… din cadrul Lotului ........, datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

2.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că entitatea contractantă are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

3.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii 

reprezentanţilor autorizaţi ai ………………………………….. (denumirea şi adresa entitatiii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

în legatură cu activitatea noastră. 

4.Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice faptul că mijloacele de transport şi 

celelalte dotări/echipamente declarate ca disponibile, precum și șoferii declarați disponibili nu vor fi angajate/ți sau utilizate/utilizați  în alte contracte 

ale societăţii pe care o reprezint sau ale unui terţ. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………….(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 

 

 

      Data :.................                                                                              Operator economic, 

                                                                                                             ………… ………………. 

                                                                                                             (semnatura autorizată) 
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Anexa la Formularul 4.2 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

        

MIJLOACE DE TRANSPORT DIN DOTAREA OFERTANTULUI, DISPONIBILE PENTRU A FI UTILIZATE  IN CONTRACTUL DE 

DELEGARE DE GESTIUNE 

GRUPA _______ 

 

 

 Traseul nr.                                                                                         . 

         

Nr. 

crt. 
Informatii / caracteristici autobuz 

1. 

Numarul vehiculului  

Categoria  

Numărul de înmatriculare  

Numărul de inventar  

Mod de deținere – în proprietate sau cu contract de leasing (P / L)  

Număr Licență Comunitară  

Numărul copiei conforme a Licenţei comunitare  

Anul de fabricație  

Durata de funcționare rămasă  

Categoria de clasificare (grad de confort)  

Capacitatea de transport pentru pasageri - numărul de locuri pe scaune  

Dotarea cu instalație de aer condiționat  

Aspecte de protecţia mediului (standardul EURO)  

Mărimea în metri  Lxlxh  

Numărul de axe  

Tipul de podea  

Tipul  motorului  

Nivelul de zgomot  

Numărul de uși de acces  

Numărul de ieșiri  

Adaptări pentru persoanele cu mobilitate redusă  

Casă de marcat fiscal  

Alte dotari : Casă de marcat fiscal, Componente aferente sistemului de 

management al traficului, etc.  

 

Utilizarea combustibililor alternativi  

2.   

…n   

 

Nota:  
- Informatiile despre fiecare autobuz se vor completa conform datelor înscrise în documentele doveditoare prevăzute în documentația de atribuire. 

- Pentru informațiile care indică „dotarea cu instalație de aer condiționat” se va menționa „DA” dacă există dotarea cu instalație de aer condiționat şi 

„NU” dacă nu există instalație de aer conditionat. 

- Pentru informațiile care indică „utilizarea combustibililor alternativi” se va mentiona „DA” dacă se utilizează combustibili alternativi şi „NU” dacă 

nu se utilizeaza combustibili alternativi. 

 

- In cazul grupelor cu mai multe trasee, se va întocmi câte un tabel pentru fiecare traseu din grupă. 

- Se vor atașa documente doveditoare în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. 

 

 

      Data :.................                                                                              Operator economic, 

                                                                                                             ………… ………………. 

                                                                                                             (semnătura autorizată) 
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Formular nr. 4.3 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

 

DECLARAȚIE PRIVIND CONDIȚIILE DE ASIGURARE A SERVICIILOR DE TRANSPORT PE TRASEUL/GRUPA DE TRASEE 

___________ (GRUPA ____) 

 

Ne angajăm să efectuăm Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Galați pe traseul/grupa de trasee ................................ (denumirea traseului/ 

traseelor din grupa de trasee), după cum urmează : 

 

1. Programul anual de Transport pentru traseul/grupa de trasee__________ 

  

Mijloc de transport Zilele de circulație/an Km. Planificaţi 

(nr.km/sens x 2 x nr. curse/zi x 

nr. zile de circulatie/an) 

Autobuz       

Program normal 

Luni ÷ Duminica (1,2,3,4,5,6,7) - 365 zile/an  

Luni, Miercuri, Vineri (1,3,5) - 156 zile/an  

Duminica (7) - 52 zile/an  

Total Km planificaţi   

 

 

2. Programul de Transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați, perioada 2023-2027, pentru 

traseul/grupa de trasee ________________________  

 

 

Nr. 

retea 

Nr. 

grupă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. 

curse 

plani- 

ficate 

Capacitate 

transport 

(locuri) 

-minima- 

Nr. 

vehicule 

necesare 

Program circulaţie  

 

Zilele de 
circulatie 

Autog.

/ 

loc. 

Localitate 

Interme-

diară 

Autog./ 

loc. 

acti-

ve 

rezer-

ve 

 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

 

 

           3. Denumirea staţiilor şi amplasarea lor aferente traseului/ grupei de trasee_____________ 

   

 

Nr. 

grupa 

Cod 

traseu 
Denumirea traseului Denumirea statiilor si amplasarea lor 

    

    

    

    

    

    

 

- În cazul grupelor cu mai multe trasee, se va întocmi câte un tabel pentru fiecare traseu din grupă. 
 

 

Nota: Ofertantul va elabora și prezenta Propunerea tehnică în așa fel încât, în procesul de evaluare, informațiile din cuprinsul acesteia să permită 

identificarea facilă a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini privind atribuirea contractului. Propunerea tehnică va fi întocmită 

astfel încât aceasta să corespundă în totalitate cerințelor din Caietul de sarcini privind atribuirea contractului. Astfel propunerea tehnică va conține un 

comentariu, articol cu articol, al specificațiilor conținute în Caietul de sarcini privind atribuirea contractului, prin care să se demonstreze 

corespondența propunerii tehnice cu cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici. Toate cerințele din caietul de sarcini 

privind atribuirea contractului sunt minime și obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre cerințe va duce automat la declararea ofertei ca fiind 

neconformă. Nu vor fi acceptate oferte parțtiale, ci doar oferte complete, care satisfac toate cerințele prezentei documentații. Documentele propunerii 

tehnice trebuie redactate într-o manieră organizată, astfel încat, în procesul de evaluare a ofertelor, să permită identificarea facilă a corespondenței 

informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini privind atribuirea contractului. A se vedea și Modul de prezentare a propunerii 

tehnice din Fișa de date (atașată anunțului de participare). 

 

 

      Data :.................                                                                              Operator economic, 

                                                                                                             ………… ………………. 

                                                                                                             (semnătura autorizată) 
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Formular nr.5 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE  

privind disponibilitatea pentru inspecţie 

 

Subsemnatul(a) .......................................... (denumirea, numele reprezentantului legal al operatorului economic), în calitate de ofertant la 

procedura de ..................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului ……………………………….. - lotul ..... (denumirea 

contractului și lotul), declar pe propria răspundere că: 

În cadrul procedurii de licitaţie publică respectiv etapa verificării în teren a veridicităţii documentelor prezentate în cadrul ofertei voi pune 

la dispoziţia comisiei de evaluare toate documentele solicitate de aceasta; 

În cadrul procedurii de licitaţie publică respectiv etapa verificării în teren a veridicităţii documentelor voi pune la dispoziţia comisiei de 

evaluare, la sediul nostru filiala/punct de lucru toate mijloacele de transport, precum şi dotările menţionate în cadrul ofertei, în vederea efectuării 

inspecţiei de conformitate reglementată în cadrul documentaţiei de atribuire. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind 

falsul în declaraţii iar oferta noastră va fi declarată neconformă. 

 

 

 

      Data :.................                                                                              Operator economic, 

                                                                                                             ………… ………………. 

                                                                                                             (semnătura autorizată) 
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Formular nr. 6 

Operator economic  

……………………………….  

(denumirea/numele)  

 

 

 

Declarație pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și 

privind respectarea legislației de  

securitate și sănătate în muncă 

 

 

 

Subsemnatul(a) …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. 

(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial 

................................................, cu respectarea strictă a obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, conform 

reglementărilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile 

şi acordurile internaţionale. 

  

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social și al 

relațiilor de muncă conform reglementărilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective 

sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale şi că am inclus în prețul de ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 

  

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul in Declaraţii" din Noul Cod Penal referitor la "(1) Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în 

vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită pentru a 

ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă." 

 

 

 

 

 

Data ______________                             Reprezentant împuternicit al Ofertantului  

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; și denumirea 

reprezentantului împuternicit) 

 

             _________________ (semnătura autorizată)  
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Formular nr. 7 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN PROPUNEREA TEHNICĂ DECLARATE 

CONFIDENŢIALE, CLASIFICATE SAU PROTEJATE DE UN DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Către: ................................................................................................  

(denumirea entității contractante și adresa completă)  

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................... (denumirea/numele societății ofertante), declar pe propria răspundere, că pentru 

atribuirea contractului sectorial având ca obiect ...................................... (denumirea contractului sectorial), aplicată de ...................................... 

(Entitatea Contractantă), conform prevederilor art. 70 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și art. 129 alin (1) din HG nr. 

394/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, că urmatoarele informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de 

un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile, astfel:  

 

1. Referința din Propunerea Tehnică  

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]  

1. .... [introduceți informația]  

2. .... [introduceți informația]  

 

2. Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept 

de proprietate intelectuală: 

1. .... [prezentați motivul]  

2. .... [prezentați motivul]  

 

NOTĂ: Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de DOVADA care le 

conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 70 alin. (1) din Legea nr. 

99/2016. 

 

 

Data completării: _____/_____/_____  

.............................................................., în calitate de ............................... legal autorizat să  

(nume, prenume , semnătură), 

 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................  

                 (denumirea/numele ofertantului) 
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Formular nr. 8 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN PROPUNEREA FINANCIARĂ DECLARATE 

CONFIDENŢIALE, CLASIFICATE SAU PROTEJATE DE UN DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Către: ................................................................................................  

                (denumirea entității contractante și adresa completă)  

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................... (denumirea/numele societății ofertante), declar pe propria răspundere, că pentru 

atribuirea contractului sectorial având ca obiect ...................................... (denumirea contractului sectorial), aplicată de 

......................................(Entitatea Contractantă), conform prevederilor art. 70 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și art. 

129 alin (1) din HG nr. 394/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, că următoarele informații din propunerea financiară sunt confidențiale, 

clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile, astfel: 

 

1. Referința din Propunerea Financiară  

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]  

1. .... [introduceți informația]  

2. .... [introduceți informația]  

 

2. Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept 

de proprietate intelectuală: 

1. .... [prezentați motivul]  

2. .... [prezentați motivul]  

 

NOTĂ: Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost, ca fiind confidenţiale 

trebuie să fie însoţite de DOVADA care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile 

prevederile art. 70 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. 

 

 

Data completării: _____/_____/_____  

..............................................................................., în calitate de .... ................................... legal autorizat să  

(nume, prenume, semnătură), 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................  

(denumirea/numele ofertantului) 
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Formularul nr. 9 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 
Data:                                [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare:                          [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului: Delegarea gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de 

competență a Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați.  

Lot ................/(traseu/grupa de trasee........................) 

 

Către: Entitatea Contractantă Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați.  

 

După examinarea Documentației de atribuire, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să 

finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Entitatea Contractantă până la momentul depunerii 

Ofertei: 

- ofertăm prețul total de __________________ [lei] [introduceți suma în cifre și litere conform Anexa nr. 2 la Formularul nr.9], fără 

TVA, la care se adaugă TVA de _________ [introduceți suma în cifre și litere], si reprezinta suma valorii serviciilor de transport pentru 

traseul/grupa de trasee__________________ calculată pe baza volumului estimat al activității anuale prezentat în cadrul Caietului de 

sarcini privind atribuirea contractului. 

- ofertăm tariful mediu pe km/loc de _________ [lei/km/loc] [introduceți suma în cifre și litere din Anexa nr.1 la Formularul nr. 9], fără 

TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere], pentru traseul/grupa de trasee__________________. 
 

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

1. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii], comunicate până la data 

depunerii Ofertelor pentru _______[introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de 

Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem 

Oferta; 

2. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor sectoriale aplicabile acestei proceduri, 

așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 99/2016, Legea nr. 101/2016 și HG 

nr. 394/2016; 

3. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și 

acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele 

achiziției; 

4. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare 

toate acestea; 

5. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de 

depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;  

6. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și 

acceptăm aceeași responsabilitate față de Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste 

documente; 

7. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru 
emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor. 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de 180 zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne 
va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.  

 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului _______________ [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că: 

1. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a 

distorsiona competiția. 

2. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători ____________ [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților 

pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] nu ne aflăm în nici o 

situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Entitatea Contractantă despre 

apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului 

3. noi, împreună cu subcontractanții propuși ____________________[introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților 

pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare]  și a căror resurse au fost 

utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de 

evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele 

suport solicitate de Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE. 

4. noi, împreună cu terțul/terții susținători _____________________[introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost 

prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, 

în cazul în care Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în 

orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor 

noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției  
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5. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul 

articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

6. până la încheierea și semnarea contractului de achiziție sectorială această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Entitatea Contractantă 

___________________ [introduceți denumirea Entității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un 

angajament ferm pentru noi. 

7. Înțelegem că Entitatea Contractantă  

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în 

orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 225 și 226 din Legea nr. 99/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior și garantăm că nu 

vom ține Entitatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație. 

8. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de __________________ [introduceți procentul 

stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului. 

9. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă 

Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere). 

 

Semnătura a reprezentantului Ofertantului,  ...................................................................... 

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la 

rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” 

...................................................................... 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 
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Anexa nr.1 la Formularul nr. 9 

 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

 

FUNDAMENTAREA TARIFULUI MEDIU PE KM/LOC (lei/km/loc) 

 

STRUCTURA 

pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea tarifului mediu pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate efectuat 

pe traseul/grupa de trasee_____________________(Lot ____) 

 

    

Nr.  

crt. 
ELEMENTE DE CHELTUIELI 

Valori anuale 

- lei - 

  Stabilire 

I. Cheltuieli materiale:  

 Carburanţi  

 Energie electrică  

 Amortizare  

 Service auto (întreţinere-reparaţii)  

 Schimb ulei  

 Schimb filtru  

 Schimb antigel  

 Piese de schimb  

 Alte cheltuieli materiale  

II. Cheltuieli cu taxe/impozite şi autorizaţii  

 Inspecţia tehnică periodică  

 Asigurare de răspundere civilă auto obligatorie  

 Asigurare CASCO  

 Licenţă comunitară  

 Impozit pe mijloc de transport  

 Impozit pe terenuri pentru parcare  

 Impozit pe clădiri  

 Redeventă  

 Taxă de mediu  

 Alte cheltuieli cu taxe/impozite şi autorizaţii  

III. Cheltuieli cu salariile personalului, din care:  

 - salarii  

 - contribuţii sociale obligatorii  

 - alte drepturi asimilate salariilor  

IV. 
Cheltuieli de exploatare  

(I+II+III) 
 

V. Cheltuieli financiare  

VI. 
Total cheltuieli  

(IV+V) 
 

VII. Profit  

VIII. Valoare totală servicii de transport (VI+VII)  

IX. Număr total de km planificaţi anual  

X. 
Tarif mediu (lei/km)  

(VIII/IX) 
 

XI. Cap. m. (loc)  

XII. 
Tarif mediu  

(lei/km/loc)  (X/XI) 
Tm(lei/km/loc)= Tm(lei/km)/Cap.m.(loc) 

XIII. T.V.A.  

XIV. 
Tarif mediu, inclusiv T.V.A. 

 (lei/km/loc) (XIII+XIV) 
 

 

 

 

   NOTĂ: 

1.Structura va fi adaptată pe elemente de cheltuieli specifice fiecărui operator de transport rutier. 
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2. Pentru cheltuielile financiare se vor anexa toate documentele şi justificările privind utilizarea acestora. 

3. Veniturile realizate din activitatea de exploatare, specifice fiecărui operator de transport public judeţean de persoane sunt obţinute din: bilete şi 

abonamente etc. 

4. Fundamentarea tarifului se întocmeşte pentru fiecare traseu în parte. 

5. Tariful mediu pe km/loc se va calcula si oferta cu o precizie de 3 (trei) zecimale. 
 

 

 

      Data :.................                                                                              Operator economic, 

                                                                                                             ………… ………………. 

                                                                                                             (semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 2 la Formular nr.9 

 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

 

VALOARE OFERTATĂ PE 5 ANI  

Lotul _____ traseul/grupa de trasee ___________ 

(Prețul ofertei) 

 

 

Nr. 

LOT 

Nr. 

grupă 

Nr. 

traseu 
Denumire traseu 

Nr. km. 

planificați 

Total valoare 

anuală  traseu                               

- lei- 

fără TVA 

Total valoare 

traseu / 5 ani                                                                   

-lei-                                 

fără TVA 

Total valoare LOT 

traseu/grupa de trasee  / 

5 ani                                                                   

-lei-                                 

fără TVA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

…        

        

        

 

 

 

 

 

      Data :.................                                                                              Operator economic, 

                                                                                                             ………… ………………. 

                                                                                                             (semnătura autorizată) 
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Formular nr. 10 

Ofertant,  

...............................  

(denumirea/numele)  

 

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Lotul____traseul/grupa de trasee_______ 

 

 

 Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum 

și a dispozițiilor legale în vigoare, Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Galați are statutul de operator de date cu caracter personal.  

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de 

achiziție publică precum și în executarea unui eventual contract, sunt prelucrate de Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Galați, cu 

respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. 

Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în 

executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră). 

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter personal, imperativ necesare 

pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie privind datele cu caracter 

personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului. 

 

 

      Data :.................                                                                              Operator economic, 

                                                                                                             ………… ………………. 

                                                                                                             (semnătura autorizată) 

Formular nr. 11 

Operator economic 

................................... 

       (denumire) 

ÎMPUTERNICIRE 

Nr. ………. 

 

Subscrisa …………………………, cu sediul în …………...…………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 

………………………………, CUI ………………, atribut fiscal …, reprezentată legal prin ..……………………………….……, în calitate 

..…………………….…, împuternicim prin prezenta pe …….............……….……, domiciliat în …………………..................………………, 

identificat cu B.I./C.I. seria …..…, nr. ………, CNP ……....…………, eliberat de ………...……………, la data de …………...., având funcţia de 

……….........………………………………., să ne reprezinte la procedura organizată de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați, ca 

urmare a anuntului de participare nr .... / .........., în scopul atribuirii contractului sectorial având ca obiect ………………………………………- 

Lotul...….. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi/sau obligaţii: 

1. Să semneze/ să semneze cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat, toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze / să semneze cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat 

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg 

din participarea la procedură. 

 Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, 

paşaport).  

Oferta trebuie să fie însoțită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în 

procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul țării în 

care ofertantul este înregistrat și trebuie saă poarte atât semnătura celui care imputernicește cât și semnatura celui împuternicit. O traducere 

autorizată în limba română va însoți orice împuternicire într-o altă limbă.  

În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie confirmată de către toți membrii 

asocierii, prin înaintarea împuternicirilor semnate de toți reprezentanții cu drept de semnatură ai acestora. 

   

  Data     Denumirea mandantului 

…………                                                   S.C. ………………………………… 

                                                                   reprezentată legal prin 

                                                             _________________________ 

      (Nume, prenume) 

 

     ___________________________ 

      (Funcţie) 

     (Semnătura autorizată) 
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Formular nr. 12 

Terț susținător economic și financiar  

..........................  

(denumirea)  

 

ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR PRIVIND 

SUSŢINEREA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ  
 

Către, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați 

 

 

Intervenit între ....................... (denumirea și datele de identificare ale terțului susţinător) și  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la 

procedura pentru atribuirea contractului sectorial ……………………………………………………………………, pentru îndeplinirea cerinței de 

calificare privind situația economică și financiară. 

  

Noi ....................... (denumirea terțului susţinător financiar), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină 

dificultăți de natură financiară pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiționat și irevocabil Entității Contractante susținerea necesară 

pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligațiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce 

urmează a fi încheiat între ofertant şi Entitatea Contractantă. 

 

Noi ....................... (denumirea terțului susţinător financiar), vom raspunde față de Entitatea  Contractantă în cazul în care contractantul 

întâmpină dificultăți în derularea contractului. Astfel, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la indeplinire integrală, 

reglementară și la termen obligațiile asumate de .............................. (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant și 

Entitatea  Contractantă, pentru partea asumată prin prezentul angajament. 

 

Noi, ........................... (denumirea terțului sustinător), vom răspunde în mod solidar cu .............................(denumirea ofertantului) pentru 

executarea contractului în situația în care nu vom duce la indeplinire obligațiile de susținere asumate prin prezentul angajament.  

Noi, ................................. (denumirea tertului sustinator), confirmăm faptul că vom sprijini .................................... (denumirea 

ofertantului) în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale: 

- Prin precizarea modului în care vom interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care am acordat 

susținerea: 

............................................................................................................................. ...................................................................................... ............................

............................................................................................................................( descriind modul concret în care vom realiza acest lucru) 

SAU 

- Prin indicarea resurselor financiare pe care le vom pune la dispoziția  .......................(denumirea ofertantului): 

............................................................................................................................. ..................................................................................................................

...............................................................................................(descriind modul concret în care vom realiza acest lucru) 

 Noi, ................................(denumirea ofertantului), declarăm că invocăm susținerea acordată de către 

.............................................(denumirea tertului susținător) pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul 

Agajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul 

prezentului angajament ferm. 

 Noi,.................................(denumirea ofertantului), vom răspunde în mod solidar cu .........................(denumirea terțului susținător) pentru 

executarea contractului, în situația în care ..........................................(denumirea terțului sustinător) nu va duce la îndeplinire obligațiile de susținere 

asumate prin prezentul angajament, în conformitate cu prevederile art. 198 din Legea 99/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 Noi, ...............................(denumirea ofertantului), înțelegem că Entitatea  Contractantă va urmari orice pretenție la daune pe care noi am 

putea să o avem împotriva ........................... (denumirea terțului susținător) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul 

angajament ferm, în conformitate cu clauza........ din Contract. 

 Acordarea susținerii privind situația economică și financiară nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse 

în propunerea financiară. 

 

 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.196 din Legea nr. 99/2016 privind 

achizițiile sectoriale, care dă dreptul entității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a tuturor obligațiilor care decurg din 

susținerea economică și financiară acordată ............... (denumirea ofertantului).  

 

Data completării: _____/_____/_____  

Terț susținător,  

……………….  

(semnatura autorizată) 

 

 

Nota 1: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în 

care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o întelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, 

cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament. 

 

Nota 2: Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții 

susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament 

de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi încărcate în SEAP odată cu DUAE, semnate cu 

semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile legii. 

 

 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
Formular nr. 13 

Terț susținător tehnic și/sau profesional  

..........................  

(denumirea)  

 

 

 

ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC – EXPERIENȚA SIMILARĂ 

 

Către, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați 

 

 

     Cu privire la procedura pentru atribuirea Contractului........................................... Lotul.......... (se va completa cu denumirea contractului si lotul), 

noi ........................................................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, 

să punem la dispoziţia....................................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale 

necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi Contractului sectorial ce 

urmează a fi încheiat între ofertant şi Entitatea Contractantă. 

   Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... …………………………………(denumirea 

ofertantului): 

A. resursele tehnice şi/sau profesionale:  ........................ 

In acest caz, disponibilizarea resurselor menționate se va realiza necondiționat, în functie de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii 

contractului sectorial, în vederea îndeplinirii integrale, reglementare şi la termen a contractului sectorial; 

B. experiența similară solicitată de achizitor prin Documentația de atribuire, în valoare totală de ……………...... Lei fara TVA. 

În acest caz, în situația în care ofertantul ………… întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului, ne obligăm să ne mobilizam 

resursele/utilajele/personalul astfel încât să intervină eficient, într-un timp rezonabil, în cazul în care situația necesită acest lucru, indiferent de locul 

lui de stabilire în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o țară terță. Sub acest aspect, precizăm în continuare, într-o manieră 

concludentă, modul concret în care ne vom mobiliza resursele/utilajele/personalul astfel încât să intervenim eficient, într-un timp rezonabil, în cazul 

în care situația necesită acest lucru, indiferent de locul de stabilire al subscrisei în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o 

țară terță, si anume: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(se completează de către terțul susținător, sub sancțiunea neluării în seamă a angajamentului prezentat). 

 

În consecință, în situația în care ofertantul pe care il susținem întâmpină dificultăți sau nu își va executa obligațiile asumate, conform Contractului, 

iar achizitorul va notifica acestuia și subscrisei activarea obligației de executare a acelor obligații prin intermediul subscrisei, în calitate de terț 

susținător, ne obligam ca, în termenul rezonabil stipulat în notificare, dar nu mai târziu de 15 zile de la primirea acesteia: 

- în cazul susținerii conform lit A, să punem la dispoziția ofertantului resursele care fac obiectul acestui angajament, nominal, în mod 

complet și în stare functională, respectiv disponibile pentru îndeplinirea contractului,  

si/sau (în funcție de obiectul angajamentului) 

- în cazul susținerii conform lit B, să ne mobilizăm cu toate resursele necesare în vederea îndeplinirii integrale, reglementare și la 

termen a obligațiilor respective, substituindu-ne ofertantului în derularea viitoare a Contractului, în condițiile, la termenele și la prețul 

contractate. 

 

De asemenea, în același cadru (condiții, termene și, dupș caz, prețuri), ne obligăm să semnăm cu achizitorul un act juridic care să ateste punerea la 

dispozitie a resurselor transferabile angajate (conform lit. A), respectiv, în cazul resurselor netransferabile (conform lit. B), să concretizeze 

substituirea de către subscrisa a contractantului (ofertantul) în derularea viitoare a Contractului în calitate de prestator. 

În aceste scopuri, pe perioada de valabilitate a acestui angajament ne obligăm să conservam în patrimoniul subscrisei, cu orice titlu legal valabil, 

resursele tehnice/și sau profesionale puse la dispoziție prin acest angajament (pentru angajamentul privind resurse transferabile – lit. A), respectiv să 

asigurăm resursele tehnice și/sau profesionale care sunt necesare pentru garantarea îndeplinirii integrale, reglementare şi la termen a obligațiilor 

contractuale, prin implicarea noastră directă (pentru angajamentul privind resurse netransferabile – lit. B). Orice modificări privind obiectul material 

al angajamentului, cum ar fi înlocuirea, instrăinarea, schimbarea sau alte operațiuni juridice prin care acesta ar fi afectat, produse pe durata de 

valabilitate a angajamentului, vor fi notificate achizitorului în scris și în prealabil cu cel puțin 15 zile, în vederea exprimării acordului cu privire la 

modificările care pot fi realizate, cu respectarea documentației de atribuire și a Contractului, în condițiile legii. 

Noi, .....................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de Entitatea 

contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de .....................(denumire ofertant), în baza Contractului sectorial, şi pentru care 

............... (denumire operator) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi 

irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, ................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca 

orice excepţie de neexecutare, atât faţă de Entitatea contractantă, cât şi faţă de ................ (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, 

parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate Entității 

contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, fiindu-ne in mod corespunzator aplicabile clauzele contractuale privind 

raspunderea si daunele aferente neexecutarii obligatiilor care revin prestatorului incepand cu data primirii notificarii din partea achizitorului privind 

punerea la dispozitie a resurselor angajate sau substituirea contractantului in indeplinirea Contractului. 
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Noi, ................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declaram ca, in contextul asumarii acestui angajament de sustinere, intre noi si 

ofertantul ................ (denumire ofertant) nu exista si ne asumam ca nu vom semna conventii de vreun fel care sa diminueze ori sa excluda 

aplicabilitatea vreunei prevederi a acestui angajament ori a dispozitiilor legale sau a clauzelor contractuale aplicabile si nici responsabilitatea 

ofertantului sustinut sau a subscrisei. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.196 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, care dă dreptul Entităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea 

tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).  

 

 

Data completării: _____/_____/_____  

Terț susținător,  

……………….  

(semnatura autorizată) 

 

 

 

Nota 1: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in 

care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, 

cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament. 

 

Nota 2: Odată cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții 

susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament 

de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajamet. Acestea vor fi încărcate in SEAP odată cu DUAE, semnate cu 

semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii. 
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Formular nr. 14 

Operator economic                                                                                  

 (denumire) 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. ...…….din …………  

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului sectorial având ca obiect  

................................................-Grupa.............. 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 67 alin. (2) din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale. 

1. - Părţile acordului   

Art. 1 Prezentul acord se încheie între:  

S.C................................................., cu sediul în ..........................., str………….. nr. ............... ...,  telefon ..................... fax ........................., 

înmatriculată la Registrul Comertului din .................. sub nr...................., cod unic de înregistrare.......................... , cont ............................................ 

deschis la..................................... reprezentată de ..............................având funcția de .......................................... în calita te de ASOCIAT  

si  

S.C...................................., cu sediul în ................................, str. ................... .......... Nr. ......, telefon ..................... fax ................................, 

înmatriculată la Registrul Comerțului din .............. sub nr. ............, cod unic de  înregistrare..................... ..............., cont 

........................................deschis la ...................................... reprezentată de ..................................... ....... având functia de.....................................   în  

calitate de ASOCIAT  

şi  

…………………………………………………………………….. 

 2. – Obiectul acordului     

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................ (denumire entitate contractantă) pentru 

atribuirea contractului sectorial ........................................................... (obiectul contractului) 

 b) derularea în comun a contractului sectorial în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.  

2.2 Activitaţi ce se vor realiza în comun. Se va preciza în mod explicit:  

1. SC va realiza _____________________________ (partea din contract îndeplinită de asociat) şi ________________ (valoarea la care se ridică 

partea din contract îndeplinită de asociat) 

2. SC va realiza _____________________________ (partea din contract îndeplinită de asociat) şi ________________ (valoarea la care se ridică 

partea din contract îndeplinită de asociat) ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului sectorial este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare 

a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. __________________________ 

3. -  Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituită în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu 

perioada de îndeplinire a contractului sectorial ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de atribuire).  

4. - Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia 

în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  

4.2. Părțile vor răspunde solidar și individual în fața Entității Contractante în ceea ce priveşte toate obligaţiile și responsabilităţile decurgând din sau 

în legatură cu contractul sectorial. 

4.3. Reprezentantul desemnat al Asocierii are autoritatea de a desfășura toate activitățile, inclusiv de a primi plăți, pentru și în numele oricărui 

membru al Asocierii în timpul procedurii de atribuire și, în cazul în care Asocierea va fi desemnată câștigătoare, pe durata executării contractului; 

4.4. Membrul, desemnat ca partener principal (lider), confirmat prin depunerea unei împuterniciri semnate de semnatarul (persoanele) împuternicit(e) 

legal al/ale fiecărui membru al Asocierii. 

4.5. Asocierea va îndeplini obligația privind adoptarea de către membrii a formei juridice solicitate prin documentația de atribuire (a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a județului Galați pe Lotul …... – 

traseul/grupa de trasee ……...) - constituirea unei societăți în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările 

ulterioare – în vederea prestării ulterioare a serviciilor de transport public judeţean prin curse regulate în Judeţul Galați, pe traseul/grupa de trasee 

atribuite prin Contract în conformitate cu prevederile Contractului. 

4.6. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, 

managerială, logistică sau de orice fel, ori de câte ori situația o cere. 

5 Comunicări 

5.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele 

......................................................., prevăzute la art.......... 

5.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

6 Litigii 

6.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată 

competentă. 

7. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui) 

Liderul asociației: 

____________________ 

(denumire entitatea contractantă) 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

Notă : Clauzele acestui acord sunt obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 
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Formular nr. 15 

OPERATOR ECONOMIC 

.......................... 

(denumirea) 

 

 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE1 

 

 

 

Subsemnatul ................, reprezentant legal/împuternicit al ............................, cu sediul în....................., declar în nume propriu sau în numele 

asocierii (dacă este cazul) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect: .............................................. – lotul că: 

[ ... ] ne însuşim Clauzele contractuale stabilite de entitatea contractantă şi prin prezenta ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în 

conţinutul acestora; 

 

[ ... ] suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale cu următoarele amendamente*): 

a) ...........-.............. 

b) ...........-.............. 

 

 

 

Data completării .............       Operator economic, 

     ………………………………………. 

          (Numele şi prenumele persoanei autorizate,  

precum şi semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
1 Prezenta declarație echivalează cu asumarea integrală prin semnătură și ștampilă a fiecărei pagini din modelul de contract publicat, inclusiv 

a fiecărei pagini a fiecărei anexe la contract (Anexele 1-13) - rugăm a NU se mai transmite modelul de contract și Anexele semnate și ștampilate 

pe fiecare pagină (pentru a reduce volumul de documente de imprimat la dosarul achiziției) 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Anexa nr. 2 

la Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a  

unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi 

 

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini al serviciului de transport 

Public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi 

 

PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, 

pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2027 
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Program circulaţie 

Zilele de 

circulaţie 
Autogară/localitate Localitate intermediară Autogara/localitate 

Tur Retur 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 01 01 01 Stoicani Tuluceşti Galaţi 30 20 10 5 5:45 6:50 7:30* 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      6:30* 7:35 8:00 9:05 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă prin Scânteiești           7:05 8:10 8:40 9:45 1,2,3,4,5,6,7 

             7:55 9:00 9:20* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:25*^ 9:30 10:00 11:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:50 9:55 10:40 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:25* 9:30 11:20* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50 10:55 12:00 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:35* 11:40 12:40 13:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:05 12:10 13:20* 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:35* 12:40 14:00 15:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:05 13:10 14:30* 15:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:50* 13:55 15:00 16:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 14:35 15:40 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:00 15:05 16:20*^ 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:45 15:50 17:00 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:35* 16:40 17:40 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10 17:15 18:20* 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:00 18:05 19:05 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:30* 18:35 19:45* 20:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

02 02 02 Galaţi Folteşti Tg. Bujor 55 10 10 3 7:50 9:10 6:30* 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

  *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale           8:35* 9:55 9:10 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

           9:55* 11:15 10:35* 11:55 1,2,3,4,5,6,7 
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                    11:20 12:40 11:30* 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:25* 13:45 12:40 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:20* 14:40 14:05* 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:15 15:35 14:35* 15:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:05* 17:25 15:45 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00* 19:20 18:05* 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:00 20:20 20:20 21:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 03 03 03 Galaţi Tg.Bujor- Crăieşti Măcişeni 89 2 10 1 5:40 8:05 8:45 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

            12:45 15:10 15:15   17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 04 04 04 Chiraftei Drăculeşti Galaţi 43 4 10 1 5:00 6:10 6:20 7: 30 1,2,3,4,5,6,7 

           8:30 9:40 10:40 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

                  12:30 13:40 15:40 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:30 18:40 19:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

05 05 05 Galaţi Tg. Bujor Roşcani  69 2 10 1 11:50 13:40 7:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

          18:10 20:00 15:30 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

                           

06 06 06 Drăguşeni Tg. Bujor Galaţi 86 2 10 1 6:30* 8:20 10:50* 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      14:15* 16:05 16:55* 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

                

                             

07 07 07 Galaţi Tg.Bujor Zărneşti 75 2 10 1 9:15 11:00 6:50 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

           15:35 17:20 11:50 13:35 1,2,3,4,5,6,7 

           

                       

 08 08 08 Galaţi Folteşti Măstăcani 44 4 10 1 6:40 7:45 8:00 9:05 1,2,3,4,5,6,7 

           10:10 11:15 12:00 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                  13:40 14:45 16:00 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:25 18:30 19:35 1,2,3,4,5,6,7 

                       

  09 09 09 Galaţi Folteşti Oancea 58 5 10 2 7:45 9:00 7:00 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

           9:15 10:30 9:00 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

               11:45 13:00 11:00 12:15 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:45 16:00 13:15 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:45 18:00 16:15 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 10 10 10 Galaţi Oancea Băneasa 76 4 10 2 7:00* 8:45 6:00* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:45* 12:30 10:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7               13:00 14:45 14:00* 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:45* 19:30 15:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7 
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 11 11 11 Galaţi Oancea – Suceveni  Tg. Bujor 101 2 23 1 6:30 8:35 3:45 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

           16:00 18:05 10:00 12:05 1,2,3,4,5,6,7 

           

           

               

 12 12 12 Aldeşti Oancea Galaţi 94 2 10 1 5:05 7:30 10:20 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

         13:20 15:45 17:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

           

 13 13 013 Galaţi Tg. Bujor Bereşti 87 3 23 1 7:00* 9:15 03:20 05:35 1,2,3,4,5,6,7 

 *Circulă până la Bereşti Meria sat Pleşa           15:00* 17:15 11:05* 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

           23:00 01:15 19:10 21:25 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 14 14 14 Galaţi Bereşti Vădeni 115 3 10 2 6:35 9:35 12:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

           14:40 17:40 6:30 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                  16:40 19:40 17:40 20:40 1,2,3,4,5,6,7 

                           

 15 15 15 Galaţi Scânteieşti Fântânele  38 8 10 2 6:30* 7:25 5:15* 6:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 si sărbătorile legale              7:30^ 8:25 6:15^ 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă până la Frumușiţa 10:30 11:25 7:30* 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

             12:30* 13:25 8:30 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   15:30 16:25 12:30 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:30* 17:25 15:30* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:30 18:25 16:30 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30 20:25 18:30 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                            

16 16 16 Galaţi Cuca Băleni 48 7 10 2 6:40 7:50 5:10 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale           9:30*^ 10:35 6:30*^ 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă pînă la Viile (intersecţia DJ253 cu DJ242)            10:40 11:50 8:00        9:20 1,2,3,4,5,6,7 

           12:55* 14:10 11:00* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

             14:40 15:50 12:50 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10* 17:20 14:15* 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:40 18:50 16:45 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 17 17 17 Măcişeni Cuca Galaţi 73 2 10 1 6:00* 7:30 11:00* 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale           14:00* 15:30 17:00* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 18 18 18 Galaţi Cuca - Adam Ciurești 104 2 10 1 8:30* 10:45 5:30* 7:45 1,2,3,4,5,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      14:10 16:25 11:20 13:35 1,2,3,4,5,7 

                

               

 19 19 19 Galaţi Smârdan Cişmele 17 39 10 4 4:25 4:55 5:00 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 și sărbătorile legale          4:45* 5:15 5:20* 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

             5:05 5:35 5:40 6:10 1,2,3,4,5,6,7 
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          5:25* 5:55 6:00* 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   5:45 6:15 6:20 6:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   5:55* 6:25 6:40* 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

          6:15 6:45 7:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

            6:35* 7:05 7:20* 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   6:55 7:25 7:40 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:15* 7:45 8:00* 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:35 8:05 8:20* 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:55* 8:25 8:40 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

          8:25 8:55 9:00 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

          8:55* 9:25 9:30* 10:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   9:25 9:55 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

          9:55* 10:25 10:30* 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          10:25 10:55 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:55* 11:25 11:30* 12:00 1,2,3,4,5,6,7 

          11:25 11:55 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          11:55* 12:25 12:30* 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          12:25 12:55 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

          12:55* 13:25 13:30* 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:25 13:55 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

          13:55* 14:25 14:30* 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          14:15 14:45 14:50 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

          14:35* 15:05 15:10* 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:55 15:25 15:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:15* 15:45 15:50 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          15:35 16:05 16:10 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

          15:55* 16:25 16:30* 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

          16:15 16:45 16:50 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          16:35* 17:05 17:10* 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

          16:55 17:25 17:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:25* 17:55 18:00* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          17:55 18:25 18:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7 

          18:25* 18:55 19:00* 19:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:10 19:40 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7 

          20:40* 21:10 21:15 21:45 1,2,3,4,5,6,7 

          23:05 23:35 23:40 0:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

               

 20 20 20 Negrea  Schela  Galaţi 29 11 10 2     4:55 5:40 5:40 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 7 şi sărbătorile legale      6:30 7:15 7:15 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

^ Nu circula 6      6:50^* 7:35 9:00^* 9:45 1,2,3,4,5,6,7 

      8:00 8:45 11:00^* 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

      9:50^* 10:35 12:40 13:25 1,2,3,4,5,6,7 
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             11:50^* 12:35 14:10 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

             13:25 14:10 15:00^* 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

             14:55* 15:40 15:40* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

             16:25* 17:10 17:15* 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00 18:45 19:10 19:55 1,2,3,4,5,6,7 

             21:00 21:45 22:50 23:35 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 21 21 21 Galaţi Smîrdan Pechea 38 15 10 5 6:55*I 7:45 5:40* 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

I Circulă prin sat Izvoarele Comuna Slobozia Conachi             8:05* 8:55 6:15* 7:05 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 și sărbătorile legale           8:45* 9:35 6:40* 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

      9:45* 10:35 7:20* 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

          10:35* 11:25 7:50* 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                11:35* 12:25 8:30* 9:20 1,2,3,4,5,6,7 

                 12:25* 13:15 9:35* 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:05*I 13:55 10:30* 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:45* 14:35 11:40* 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 14:15* 15:05 12:00* 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                 15:10*I 16:00 13:30* 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

             16:15*I 17:05 14:40* 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 17:00* 17:50 15:35* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                 18:05* 18:55 17:15* 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                 19:00* 19:50 18:00* 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

 22 22   22 Rediu  Pechea Galaţi 49 8 23 2 4:00* 5:15 6:15 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 7 si sărbătorile legale      5:00 6:10    7:05*c 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

c - Circulă până la Cuca      7:50 9:00 10:15 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

      9:00* 10:10   11:15*c 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 13:10 14:00 15:10 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:40 16:00* 17:10 1,2,3,4,5,6,7 

             15:45 16:55 17:15 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:35 19:45 20:15 21:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

23 23   23 Galaţi Pechea V.Mărului  68 9 23 3 6:20* 7:50 4:00* 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

S – circulă pînă la Smulţi (sat Mîndreşti)     7:45*S 9:15 5:00 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 si sărbătorile legale       10:00 11:30 8:00 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:45* 13:15 9:00* 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:35*S 15:05 10:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:55 16:25 12:15 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          16:45 18:15 13:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:45* 19:15 16:00* 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30 21:00 17:40 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

 24 24   24 Galaţi Smârdan Pechea 38 12 23 4 5:55 6:45 5:05 *I 5:55 1,2,3,4,5,6,7 
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 * - Nu circulă 6,7 și sărbătorile legale         7:25 8:15 6:05 *I 6:55 1,2,3,4,5,6,7 

 I – Circulă prin Sat Izvoarele, comuna Slobozia Conachi          8:25 9:15 6:30 7:20 1,2,3,4,5,6,7 

          9:25 10:15 6:55 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

          10:55 *I 11:45 8:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:05 12:55 9:05 9:55 1,2,3,4,5,6,7 

          12:45 13:35 10:10 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:25 14:15 11:20 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

          14:35 15:25 13:00 13:50 1,2,3,4,5,6,7 

          15:25 16:15 14:15 15:05 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 17:20 15:10 16:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:30 18:20 16:25 17:15 1,2,3,4,5,6,7 

               

 25 25   25 C.Negri Pechea Galaţi 49 3 23 1 4:30 6:00 7:15 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

            12:15 13:45 15:15 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:15 21:45 23:15 0:45 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 26 26 26 Galaţi Pechea Călmăţui 58 3 23 1 9:15 10:35 7:00 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

            15:15 16:35 12:45 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

          18:45 20:05 17:10 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 27 27 27 Tg. Bujor Jorăşti  Zărneşti 20 2 10  1 07:00* 07:25 7:30* 7:55 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circula S+D și sărbătorile legale           14:00* 14:25 14:30* 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

               

 28 28 28 Galaţi Pechea Cotoroaia 94 1 23 1 15:45 18:15 5:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

            

                            

 29 29 29 Galaţi Pechea Adam 94 1 10 1 17:45 20:00 6:15 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 30 30 30 Galaţi V.Mărului Cerţeşti 89 1 10 1 8:45 10:45 13:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 31 31 31 Galaţi V.Mărului Smulţi 78 1 23 1 17:00 19:15 5:00 7:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    

 32 32 32 V.Alecsandri Braniştea Galaţi 24 24 10 5 4:40 5:15 5:40 6:15 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 7 si sarbatorile legale           5:20 5:55 6:45^* 7:20 1,2,3,4,5,6,7 

^ Nu circula 6           6:10^* 6:45 7:10* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

            6:30* 7:15 7:35 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:50 7:25 8:35 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:50* 8:25 9:05* 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:20 8:50 9:35 10:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:20 9:35 10:05* 10:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50* 10:25 11:05 11:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:20 10:35 11:35* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 
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                    10:50* 11:25 12:05 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:50 12:25 12:35* 13:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:20* 12:55 13:35 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:50 13:25 14:05* 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:50* 14:25 14:45 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:20 14:55 15:25 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:50* 15:25 16:05 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:30 16:05 17:05 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10 16:45 18:05* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:50* 17:25 18:45 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:50 18:25 19:35* 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30 20:05 20:20* 20:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    21:00* 21:35 21:40 22:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    22:20 22:55 23:10 23:45 1,2,3,4,5,6,7 

                         

 33 33 33 Galaţi Năneşti Nămoloasa 68 1 10  1 17:00 19:00 5:30 7:30 1,2,3,4,5,6 

      17:00 19:00 12:30 14:30 7 

                

 34 34 34 Galaţi Independenţa Tecuci 80 36 10 12   5:12 6:37   1,2,3,4,5,6,7 

** Curse care pleacă și ajung la combinatul Liberty Steel Galaţi      5:36 7:01 5:12 6:37 1,2,3,4,5,6,7 

        6:00 7:25 5:24 6:49 1,2,3,4,5,6,7 

      6:12 7:37 5:48 7:13 1,2,3,4,5,6,7 

           6:36 8:01 6:12 7:37 1,2,3,4,5,6,7 

                      7:00 8:25 6:36 8:01 1,2,3,4,5,6,7 

            7:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:00 9:25 7:24 8:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:24 9:49 7:48 9:13 1,2,3,4,5,6,7 

                      8:48 10:13 8:12 9:37 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:12 10:37 8:36 10:01 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:36 11:01 9:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                      9:48 11:13 9:24 10:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:12 11:37 9:48 11:13 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:36 12:01 10:12 11:37 1,2,3,4,5,6,7 

                      11:12 12:37 10:36 12:01 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:36 13:01 11:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:00 13:25   1,2,3,4,5,6,7 

                      12:24 13:49 11:45 13:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:48 14:13 12:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:00 14:25 12:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:20 14:45 12:54 14:19 1,2,3,4,5,6,7 

                      13:40 15:05 13:09 14:34 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:00 15:25 13:24    14:49 1,2,3,4,5,6,7 

                        14:20 15:45 13:48 15:13 1,2,3,4,5,6,7 
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                      14:40 16:05 14:12 15:37 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:00 16:25 14:36 16:01 1,2,3,4,5,6,7 

            15:00 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:54 17:19 15:24 16:49 1,2,3,4,5,6,7 

                     16:24 17:49 15:48 17:13 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:48 18:13 16:12 17:37 1,2,3,4,5,6,7 

                     17:12 18:37 16:36 18:01 1,2,3,4,5,6,7 

                      17:24 18:49 17:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:48 19:13 17:24 18:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:12 19:37 17:36 19:01 1,2,3,4,5,6,7 

                     18:36 20:01 18:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 20:25 18:24 19:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:00 21:25 18:48 20:13 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 35 35 35 Galaţi Independenţa  Tecuci  86 3 23 1 7:00 9:00 3:30 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

       15:00 16:55 11:30 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

      23:00 00:25 19:30 21:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 

 36 36 36 Tecuci Griviţa - Pechea Galaţi 85 1 10 1 6:40* 9:10 12:15* 14:45 1,2,3.4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7            

                     

 37 37 37 Salcia Barcea  Tecuci 21 7 10 1 6:15* 6:55 7:00 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/ ^circulă numai pe perioada cursurilor şcolare      7:45 7:25 10:30* 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

       11:15* 11:55 12:20 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:10 13:50 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

             15:00 15:40 16:00* 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:45* 17:25 18:00*^ 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30*^ 19:10 19:00*^ 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

                  

  38 38 38 Tecuci  Matca  Ramif. Cudalbi  27 6 10 1 7:00 7:30 5:50* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/^ circulă numai in perioada cursurilor şcolare      10:00 10:30 8:00 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

      12:00 12:30 11:20 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:00 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:15 18:45 14:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30*^ 20:00 18:50*^ 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 39 39 39 Tecuci V.Mărului Smulţi 35 4 10 1 6:30 7:20 5:15 6:05 1,2,3,4,5,6,7 

            10:30 11:20 07:30 08:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:30 13:20 11:30 12:20 1,2,3,4,5,6,7 

            17:00 17:50 14:00 14:50 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 40   40 40 Tecuci V.Mărului Corni 33 2 10 1 12:00 12:45 6:00 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 18:45 13:30 14:15 1,2,3,4,5,6,7 
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 41  41 41 Tecuci Drăguşeni Smulţi 44 4 10 1 9:30 10:20 7:00 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circula 6+7 și sărbătorile legale           12:15 13:05 10:30 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

            14:45* 15:35 13:15* 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:15* 19:05 15:45* 16:35 1,2,3,4,5,6,7 

               

 42  42 42 Corod Matca Tecuci 23 5 10 2 6:20* 6:50 7:30 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circula 6+7 și sărbătorile legale           8:45 9:15 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

              11:30 12:00 13:10* 13:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:15* 14:45 15:30* 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:05* 17:35 19:10* 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 43 43 43 Tecuci Corod Cîrlomăneşti 40 3 10 1 11:00 11:50 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

           13:30 14:20 12:10 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:55 16:45 14:35 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

               

 44  44 44 Tecuci Corod Cotoroaia 43 5 10 1 6:25 7:15 7:20* 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circula 6+7 și sărbătorile legale           8:30 9:20 9:40 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

            11:30 12:20 12:40 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:00 14:50 15:10 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00* 17:50 18:00 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

 45 45 45 Tecuci Frunzeasca Ţepu 22 7 10 1 6:30 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           10:30 10:55 8:30 8:55 1,2,3,4,5,6,7 

            13:30 13:55 11:20 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00* 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30*^ 19:55 18:30*^ 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 46 46 46 Tecuci  Gohor Toflea  36 6 10 2 6:45 7:30 6:00* 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7      10:00 10:45 7:30 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare      13:30 14:15 11:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

      16:30 17:15 14:30 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00* 18:45 17:15 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30*^ 20:15 19:00* 19:45 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 47 47 47 Tecuci Tălpigi Ghidigeni 27 12 23 2 5:00*^ 5:40   1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           6:00* 6:40 6:00 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           7:00 7:40 7:00* 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

           8:00* 8:40 8:00 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:00 10:40 9:00* 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:00* 11:40 11:00 11:40 1,2,3,4,5,6,7 
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                    13:00 13:40 12:00* 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00* 14:40 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:00 16:40 15:00* 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:00* 17:40 17:00 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:40 18:00* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30*^ 20:10 18:45*^ 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 48  48 48 Tecuci Frunzeasca Munteni 13 11 23 1 6:30* 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           8:30 8:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

            9:30 9:55 9:00 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:30 10:55 10:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:30 11:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:30 12:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 13:55 13:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30*^ 19:55 18:30*^ 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

 49  49 49 Tecuci Munteni Priponeşti 34 4 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 6+7 și în perioada vacanţelor şcolare      10:45 11:35 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

** Nu circulă 6+7          14:00** 14:50 11:40 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00* 19:50  14:55** 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

               

 50 50 50 Tecuci Priponeşti Ciorăşti 35 3 10 1 10:45 12:05 6:15 7:35 1,2,3,4,5,6,7 

           13:30 14:50 11:45 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00 20:20 15:25 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

               

 51 51 51 Tecuci  Nicoreşti Buciumeni 24 5 10 1 7:30** 8:10 6:00* 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      10:45 11:25 8:15 8:55 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă doar în perioada cursurilor școlare      13:20** 14:00 11:30 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

**Circulă până la Mănăstirea Buciumeni      16:20* 17:00 14:05 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

      19:30*^ 20:10 17:05* 17:45 1,2,3,4,5,6,7 

             

 52 52 52 Tecuci Nicoreşti Vişina 29 5 10 1 6:30* 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

           10:10 11:00 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circula 6 și 7      14:10 15:00 12:00 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

      17:10 18:00 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30* 20:20 18:20* 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

53 53 53 Tecuci Nicoreşti Ionăşeşti 29 4 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

           10:30* 11:20 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7           12:10 13:00 11:20* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 
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        18:00* 18:50 13:30 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

                

54 54 54 Tecuci Nicoreşti Huleşti 28 2 10 1 6:30 7:20 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                17:10 18:00 18:20 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   

 55 55 55 Tecuci Furceni Movileni 16 9 10 1  5:30* 5:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

           6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      7:30 7:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă doar în perioada cursurilor școlare           10:30 10:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

            11:30* 11:55 12:00* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:15 13:40 13:45 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:15* 18:40 18:45* 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:15*^ 19:40 19:40*^ 20:05 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 56 56 56 Tecuci Cosmeşti Furcenii Noi 34 8 10 1 5:30* 05:55 6:00* 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

* - nu circulă S + D        7:20 07:45 8:00 St 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

** - nu circulă S + D și în perioada vacanţelor școlare          10:00  10:25 10:30 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

St – Circulă pe str. Stadionului           11:30 11:55 12:00 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   13:15* St 13:45 13:45* 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:30** 14:55 15:00** 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:30* 17:55 18:00* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00** 19:25 19:30** 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                         

 57 57 57 GalaţI Tg. Bujor Ciureşti 110 2 10 1 10:25 13:10 7:15 10:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:10 20:00 14:00 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

           

58 58 58 GalaţI Vârlezi Rădeşti 90 1 10 1 14:30* 16:15 6:00* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

* - nu circulă S + D și în perioada vacanţelor școlare           

               

59 59 59 GalaţI Vânători Pădurea 

Gârboavele 

13 7 10 1 
8:00 8:20 9:00 9:20 1,2,3,4,5,6,7 

      10:00 10:20 11:00 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

      12:00 12:20 13:00 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

      14:00 14:20 15:00 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

      16:00 16:20 17:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:20 19:00 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 20:20 21:00 21:20 1,2,3,4,5,6,7 

               

 

 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Anexa nr. 3 

la Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a  

unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi 

 

 

CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE A OFERTELOR 

 

 

Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în 

aria teritorială de competenţă a Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi include în mod obligatoriu, potrivit Legii nr.92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, criteriile de calificare şi selecţie a 

ofertelor. Acestea sunt cele stipulate de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, de 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul de faţă, atribuirea contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport persoane în aria teritorială de competenţă a Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi se realizează în 

conformitate cu prevederile legislaţiei achiziţiilor sectoriale, respectiv Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

În conformitate cu Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, criteriile de calificare şi selecţie a 

ofertelor aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului vor face referire doar la:  

a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului;  

b) capacitatea candidatului/ofertantului.  

 

Criteriile de calificare şi selecţie sunt prezentate detaliat în cadrul Instrucţiunilor pentru ofertanţi  

Succint, motivele de excludere a ofertantului stipulate de articolele 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016 vizează motivele de excludere ce fac 

referire la condamnările penale, motivele de excludere referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, 

motivele de excludere legate de insolvenţă, conflicte de interese sau abateri profesionale:  

 Condamnarea prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  

- constituirea unui grup infracţional organizat  

- infracţiuni de corupţie  

- infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene  

- acte de terorism  

- spălarea banilor, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă  

 Încălcarea obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat;  

Prin excepţie, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la 

bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.  

 Încălcarea obligaţiilor în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 

legislaţia naţională;  

 Insolvenţa ofertantului; prin excepţie, entitatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-

a deschis procedura generală de insolvenţă şi care se află în perioada de observaţie atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor 

prezentate de operatorul economic sau în orice alt mod, stabileşte că operatorul economic în cauză are capacitatea de a executa contractul 

sectorial, ţinând cont de măsurile adoptate de respectivul operator privind continuarea activităţii;  

 Comiterea unei abateri profesionale grave;  

 Încheierea cu alţi operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenţei;  

 Conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri 

mai puţin severe;  

 Participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această 

situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un ofertant care 

se află în această situaţie, aceasta trebuie să îi acorde respectivului ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea 

procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa;  

 Încălcarea de către ofertant în mod grav sau repetat a obligaţiilor principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice;  

 Declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţii contractante;  

 Influenţarea în mod nelegal a procesului decizional al entităţii contractante, obţinerea de informaţii confidenţiale care ar putea conferi 

avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijenţă a informaţiilor eronate.  

 

În cadrul procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 

în aria teritorială de competenţă a Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, pentru probarea neincluderii în situaţiile menţionate, entitatea 

contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine 

sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi 

competente din ţara respectivă.  

 

În cadrul procedurii de atribuire a contractului/contractelor de delegare, pentru verificarea criteriilor de excludere ofertantul/ofertanţii vor 

completa DUAE documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia 

Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.  

 

Conform articolului 185 din Legea 99/2016, în cadrul procedurii de atribuire, criteriile privind capacitatea ofertantului se pot aplica doar la:  

a) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;  

b) situaţia economică şi financiară;  

c) capacitatea tehnică şi profesională.  

Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte criterii privind capacitatea faţă de cele menţionate.  
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În cadrul procedurii de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 

în aria teritorială de competenţă a Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, se vor stabili numai criterii privind capacitatea care sunt necesare şi 

adecvate pentru a asigura că un ofertant are capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară şi competenţele 

tehnice şi profesionale pentru a executa contractul care urmează să fie atribuit.  

 

Pentru subcontractanţii propuşi de ofertant în ofertă nu se pot stabili criterii privind capacitatea dar se ia în considerare capacitatea tehnică şi 

profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean 

de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, dacă sunt prezentate documente 

relevante în acest sens.  

 

Criteriile privind capacitatea care se vor solicita în cadrul procedurii de atribuire a contractului/contractelor de delegare au legătură cu 

obiectul contractului şi sunt proporţionale prin raportare la obiectul acestuia. Acestea sunt menţionate în continuare.  

 

a) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  
Operatorii Economici (Ofertant, membru al Asocierii, Terţ Susţinător, Subcontractant) trebuie să fie înscrişi într-un registru profesional sau 

comercial din ţara în care sunt stabiliţi.  

 

Cerinţa minimă menţionată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toţi 

Operatorii Economici implicaţi în procedură, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei Asocieri, 

Subcontractanţii nominalizaţi sau Terţi Susţinători pe care se bazează Ofertantul.  

În România, cerinţa se referă la înregistrarea operatorului economic în Registrul Comerţului.  

În acest sens, documentele suport actualizate trebuie să susţină toate declaraţiile incluse în DUAE (completat) în secţiunea/secţiunile 

solicitată(e) şi să demonstreze că:  

a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în ţara sa de origine şi nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii;  

b. îşi desfăşoară activitatea profesională în mod legal pe piaţă:  

- există corespondenţă între obiectul principal al Contractului şi activitatea economică indicată în Actul Constitutiv al operatorului 

Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană) sau echivalent pentru Operatorul 

Economic/Operatorii Economici având rolul de Ofertant.  

- există corespondenţă între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii şi activitatea economică menţionată în 

documentul de constituire a Operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea 

Europeană) sau echivalent pentru Subcontractant/Subcontractanţi şi/sau Terţul Susţinător/Terţii Susţinători.  

 

b) situaţia economică şi financiară  
Un anumit nivel al cifrei de afaceri a ofertantului este un argument în favoarea capacităţii sale de a îndeplini obligaţiile ce îi revin prin 

contractul de delegare a gestiunii. Astfel, Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să dovedească o 

medie a cifrei de afaceri anuală în domeniul obiectului Contractului, în ultimele 3 exerciţii financiare încheiate de cel puţin 3% din valoarea estimată 

a contractului pe 6 ani, corespunzătoare fiecărui lot (traseu/grupă de trasee) în parte pentru care se depune oferta. Această valoare este în măsură să 

asigure capacitatea financiară a ofertantului de a asigura susţinerea financiară a derulării contractului dar şi de a nu limita accesul potenţialilor 

ofertanţi la procedura de atribuire a contractului de delegare.  

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime de calificare, orice Ofertant se poate baza pe resursele altor entităţi, indiferent de natura 

juridica a relaţiilor pe care le are cu aceste entităţi.  

 

c) capacitatea tehnică şi profesională  
Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, ce reprezintă criteriu de calificare şi selecţie cu privire la capacitatea tehnică şi 

profesională, ofertanţii pot face dovada fie prin prezentarea unei liste cu principalele contracte similare de servicii publice de transport călători 

prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor contractelor, fie prin prezentarea unei liste cu licenţa/licenţele de traseu din care să reiasă vechimea pe 

traseu în ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor realizate din prestarea respectivelor servicii (aşa cum precizează Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare). 

Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data 

limită de depunere a Ofertei a prestat servicii publice de transport călători cu autobuzul/microbuzul, în valoare de minim 3% din valoarea estimată a 

contractului pe 5 ani, corespunzătoare fiecărui lot (traseu/grupă de trasee) în parte pentru care se depune oferta, calculată cu respectarea prevederilor 

art. 192 lit. b din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 3 din 

Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017. Acest nivel este în măsură să asigure capacitatea ofertanţilor (derivată din experienţa anterioară în prestarea de 

servicii publice de transport călători) de a presta servicii publice de transport judeţean pe durata unui contract de delegare a gestiunii de 5 ani.  

Referinţa la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, aşa cum este 

indicat în Anunţul de participare, indiferent de eventuale prelungiri ulterioare ale acestui termen.  

„Servicii prestate în mod corespunzător” trebuie să fie înţelese drept servicii prestate în limitele acordului dintre Ofertant şi beneficiarul 

serviciilor menţionate.  

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacităţii tehnice şi profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii 

sau Terţ Susţinător) trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere completată şi semnată. Declaraţia pe proprie răspundere este reprezentată 

de DUAE (completat).  

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Entităţii Contractante şi înainte de atribuirea contractului sectorial, Ofertantul (Ofertant 

individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative 

actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE (completat).  

Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informaţiilor incluse în DUAE (completat) includ, dar nu se limitează la:  

- procese verbale de recepţie a serviciilor, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, 

cantitatea/valoarea, perioada şi locul prestării;  

- orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (completat) ca documente justificative pentru declaraţiile făcute în legătură cu serviciile 

prestate în mod corespunzător care îndeplinesc cerinţa minimă.  

În ce priveşte cerinţa referitoare la implementarea unor standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta nu a fost prevăzută pentru 

etapa de ofertare, pentru asigurarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piaţa serviciului public de transport judeţean. 

Factorii de evaluare a ofertelor propuşi urmăresc în schimb asigurarea la un nivel cât mai ridicat a acestor cerinţe legate de calitate şi mediu. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Anexa nr. 4 

la Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a  

unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi 

 

 

 

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

 

 

Conform prevederilor art. 209 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare,  entitatea 

contractantă îşi bazează decizia de atribuire a contractului sectorial prin utilizarea criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

economic. 

 

Entitatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi, după caz, a 

factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. 

 

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic entitatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre 

următoarele criterii de atribuire: 

    a) preţul cel mai scăzut; 

    b) costul cel mai scăzut; 

    c) cel mai bun raport calitate-preţ; 

    d) cel mai bun raport calitate-cost. 

 

Conform prevederilor art. 4, alin.(1), (2) si (3) din Ordinul comun ANRSC/ANAP nr. 131/1401/2019  privind documentele standard şi 

contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, fără a fi afectate dispoziţiile art. 209 alin. (3^1) din Legea nr. 99/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cazul delegării gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, realizat cu 

autobuze, indiferent de valoarea estimată a contractului aferent care face obiectul unei proceduri de atribuire desfăşurate în baza respectivei legi, 

entitatea contractantă utilizează unul dintre următoarele criterii de atribuire: 

    a) cel mai bun raport calitate-preţ; 

    b) preţul cel mai scăzut. 

 

În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea 

contractantă utilizează, în aplicarea criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-preţ”, factorii de evaluare prevăzuţi la art. 23^1 alin. (5) din 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare:  

    a) vechimea medie a parcului de autobuze; 

    b) clasificarea autobuzelor; 

    c) nivelul tarifului; 

    d) dotarea cu instalaţie de aer condiţionat; 

    e) capacitatea de transport; 

    f) norma de poluare a autobuzului; 

    g) utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi. 

În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea 

contractantă utilizează criteriul de atribuire „preţul cel mai scăzut” în situaţia în care aceasta pune la dispoziţia contractantului mijloacele de transport 

respective. 

În situaţia serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritoriala de competenţă a Unităţii Administrativ-

Teritoriale Judeţul Galaţi, Entitatea contractantă nu pune la dispoziţia operatorului mijloace de transport în comun (autobuze), motiv pentru care 

Criteriul de atribuire a contractului va fi cel mai bun raport calitate-preţ.  

 

Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, Entitatea contractantă şi-a bazat decizia 

de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, prin utilizarea criteriului de 

atribuire „CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PREŢ”,  precum şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, factori care 

includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură directă, obiectivă şi relevantă cu obiectul contractului. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Anexa nr. 5 
la Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane 
prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a  

unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi 
 

 
 

FACTORII DE EVALUARE A OFERTELOR UTILIZAŢI ÎN APLICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE ŞI 
GRILA DE PUNCTAJ A FACTORILOR DE EVALUARE 

 
 
1. FACTORII DE EVALUARE a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire sunt factorii prevăzuţi de Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare şi anume: 
a) Vechimea medie a parcului de autobuze   
b) Clasificarea autobuzelor  
c) Nivelul tarifului [tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc)]   
d) Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat 
e) Capacitatea de transport 
f) Norma de poluare a autobuzului 
g) Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi 
 
Ponderea factorilor de evaluare în total punctaj va fi evaluată după cum urmează: 
 

Factor de evaluare 
Indicativ factor 

de evaluare 
Punctaj maxim 

acordat  
Pondere 

Vechimea medie a parcului de autobuze PV 30 puncte 30% 
Clasificarea autobuzelor PCA 5 puncte 5% 
Nivelul tarifului [tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc)] PT 35 puncte 35% 
Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat PAC 5 puncte 5% 
Capacitatea de transport PCT 15 puncte 15% 
Norma de poluare a autobuzului PNP 5 puncte 5% 
Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în 
Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi 

PC.ALT. 5 puncte 5% 

TOTAL  100 puncte 100% 
 
Factorii de evaluare au stabilită o pondere care nu conduce la distorsionarea rezultatului procedurii de atribuire şi au o legătură directă cu 

natură şi obiectul contractului de achiziţie sectorială. 
 
1.1.  Factor de evaluare cu privire la componenta financiară a ofertei.  
Entitatea contractantă stabileşte factorul de evaluare “Nivelul tarifului  [tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc)]” PT drept factor de 

evaluare de natură financiară. 
Fundamentarea tarifelor se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 

privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane, cu modificările şi completările 
ulterioare (Normele-cadru).  

   
Valoarea tarifului mediu pe km/loc este cea prevăzută la poziţia XII din tabelul de mai jos referitor la structura pe elemente de cheltuieli 

pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului pentru serviciul public de transport judeţean de persoane efectuat prin curse regulate, din anexa 
nr. 2 la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Nr.  
crt. 

ELEMENTE DE CHELTUIELI 
Valori anuale 

- lei - 

  Stabilire 

I. Cheltuieli materiale:  

 Carburanţi  

 Energie electrică  

 Amortizare  

 Service auto (întreţinere-reparaţii)  

 Schimb ulei  

 Schimb filtru  

 Schimb antigel  

 Piese de schimb  

 Alte cheltuieli materiale  

II. Cheltuieli cu taxe/impozite şi autorizaţii  

 Inspecţia tehnică periodică  

 Asigurare de răspundere civilă auto obligatorie  

 Asigurare CASCO  

 Licenţă comunitară  
 Impozit pe mijloc de transport  
 Impozit pe terenuri pentru parcare  

 Impozit pe clădiri  

 Redevenţă  

 Taxă de mediu  

 Alte cheltuieli cu taxe/impozite şi autorizaţii  
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III. Cheltuieli cu salariile personalului, din care:  

 - salarii  

 - contribuţii sociale obligatorii  

 - alte drepturi asimilate salariilor  

IV. 
Cheltuieli de exploatare  
(I+II+III) 

 

V. Cheltuieli financiare  

VI. 
Total cheltuieli  
(IV+V) 

 

VII. Profit  

VIII. Valoare totală servicii de transport (VI+VII)  

IX. Număr total de km planificaţi anual  

X. 
Tarif mediu (lei/km)  
(VIII/IX) 

  

XI. Cap. m. (loc)  

XII. 
Tarif mediu  
(lei/km/loc)  (X/XI) 

Tm(lei/km/loc)= Tm(lei/km)/Cap.m.(loc) 

XIII. T.V.A.  

XIV. 
Tarif mediu, inclusiv T.V.A. 
 (lei/km/loc) (XIII+XIV) 

 

 
Structura va fi adaptată pe elemente de cheltuieli specifice fiecărui operator de transport. 

 
Metodologia de punctare a Factorului de evaluare cu privire la componenta financiară a ofertei.  
La factorul de evaluare „Nivelul tarifului (Tariful mediu pe km/loc)”  - PT  se acordă puncte  pentru fiecare traseu. 

 “Tariful mediu pe km/loc” se stabileşte pentru fiecare traseu în parte. 
În cadrul unei grupe de trasee operatorul de transport rutier ofertează şi fundamentează tariful mediu pe km/loc pentru fiecare traseu din 

grupă. Tarifele se cumulează şi apoi se face media aritmetică, rezultând tariful mediu pe km/loc al grupei, exprimată ca număr întreg urmat de 3 
zecimale.   

 
În alegerea factorului de evaluare Entitatea contractantă a avut în vedere posibilitatea atribuirii contractului/contractelor de delegare către 

operatorul de transport rutier care asigură un tarif mediu cât mai scăzut, tarif generat de condiţiile de organizare, de mijloacele de transport solicitate, 
de calificarea şi experienţa personalului implicat în executarea contractului. Prin aplicarea acestui factor de evaluare, Entitatea contractantă urmăreşte 
asigurarea executării unui serviciu de transport public judeţean suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport.  

Acest factor de evaluare s-a stabilit prin luarea în considerare a aspectului social, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 alin. (4) lit.h) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

1.2. Factori de evaluare cu privire la componenta tehnică a ofertei : 
 

Metodologia de punctare a Factorului de evaluare cu privire la componenta tehnica a ofertei.  
Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referinţă care reprezintă data limita de depunere a ofertelor. 

 
La punctarea factorilor de evaluare Entitatea contractantă a luat în considerare ca serviciul public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate se organizează cu respectarea principiilor privind garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului public de 
transport judeţean şi deplasarea în condiţii de siguranţă şi confort ale călătorilor inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor 
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări. 

De asemenea, s-a avut în vedere ca serviciul public de transport judeţean se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind 
legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei şi mai ales ţinând cont de 
faptul că, în toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. 

 
Entitatea contractantă, în condițiile legii,  propune utilizarea următorilor factori de evaluare care privesc componenta tehnică a ofertei : 
 
a. Vechimea medie a parcului de autobuze – PV 
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale 

serviciului (confortul călătorilor) şi aspectele de mediu pe de o parte şi, costurile  generate de furnizarea serviciului pe de altă parte, conform art. 209 
alin (4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi principiile menţionate la art.1 alin. 
(4) lit. g) şi k) şi alin. (8) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

La factorul de evaluare „Vechimea medie a parcului de autobuze” – PV , se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la 
executarea traseului. 

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  
Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a 

autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.  
În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  
Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică.  
Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 
Fiecare medie aritmetică se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  

 
b. Clasificarea autobuzelor - PCA 
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale 

serviciului (confortul calatorilor) şi aspectele de siguranță, conform art. 209 alin (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi principiul menţionat la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea serviciilor publice de transport persoane în 
unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

La factorul de evaluare „Clasificarea autobuzelor” - PCA , se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea 
traseului. 

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  
În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  
Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 
Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 
Fiecare medie aritmetică se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  
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c. Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat  - PAC 
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea calităţii serviciului (confortul calatorilor) 

conform art. 209 alin (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi principiul 
menţionat la art.1 alin. (4) lit. g)  din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

La factorul de evaluare „Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat  - PAC”, se acordă puncte pentru fiecare autovehicul dotat cu instalaţie de 
aer condiţionat care va fi utilizat la executarea traseului.  

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  
În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  
Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică.  
Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 
Fiecare medie aritmetica se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  

 
d. Capacitatea de transport  - PCT  
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea calităţii serviciului (confortul călătorilor), 

conform art. 209 alin (4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi principiile 
menţionate la art.1 alin. (4) lit. c) şi g) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

La factorul de evaluare „Capacitatea de transport  - PCT”, se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea 
traseului.  

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  
În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  
Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 
Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 
Fiecare medie aritmetică se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  
În cazul depunerii mai multor oferte pe un traseu sau grupa de trasee, punctajele se calculează conform formulei de calcul prezentată în 

grila de punctaj a factorului de evaluare. 
 
e. Norma de poluare a autobuzului  - PNP 
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare, în principal, aspectele de mediu, conform art. 209 alin (4) 

din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţia imperativă prevăzută la art.1 alin. 
(8) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care 
stipulează în mod expres ca “În toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport local, protecţia (…) mediului este prioritara”, 
precum şi prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii 
scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente 
din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.  

La factorul de evaluare „Norma de poluare a autobuzului  - PNP”, se acordă puncte pentru fiecare autovehicul  care va fi utilizat la 
executarea traseului.  

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  
În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  
Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 
Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 
Fiecare medie aritmetica se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  
  
f. Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi - PC.ALT 
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare, în principal,   aspectele de mediu, conform art. 209 alin 

(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţia imperativa prevăzută la art.1 
alin. (8) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, care stipulează în mod expres ca “În toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport local, protecţia (…) mediului 
este prioritară”, precum şi prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi 
cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.  

La factorul de evaluare „Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii 
pentru combustibili alternativi - PC.ALT.”, se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului.  

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  
În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  
Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 
Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 
Fiecare medie aritmetica se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  
 
2. GRILA DE PUNCTAJ cu punctajele care se acordă potrivit factorilor de evaluare a ofertelor utilizati în aplicarea criteriului de 

atribuire “cel mai bun raport calitate-preţ”. 
 
a. Vechimea medie a parcului de autobuze  - Punctaj maxim PV = 30 puncte 
Anul fabricației (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) = 30 puncte 

AF = AA       = 30 pct. 
AF = AA - 1  = 28 pct. 
AF = AA - 2  = 26 pct. 
AF = AA - 3  = 24 pct. 
AF = AA - 4  = 22 pct. 
AF = AA - 5  = 20 pct. 
AF = AA - 6  = 18 pct. 
AF = AA - 7  = 16 pct. 
AF = AA - 8  = 14 pct. 
AF = AA - 9  = 12 pct. 
AF = AA -10 = 10 pct. 
AF = AA -11 = 8 pct. 
AF = AA - 12 sau mai vechi = 0 pct; 

unde: 

AF= anul fabricaţiei înscris în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an; 

AA = anul atribuirii; 
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La acest criteriu se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea unui traseu din cadrul grupei. Punctele se 

cumulează şl apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în cartea de identitate a 
autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an. în cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat 
la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se 
cumulează şi se face media aritmetică. 

Punctai maxim factor: 30 puncte  

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copii lizibile după cărţile de identitate, copie conformă, certificat de înmatriculare ale 
autobuzelor care vor fi utilizate la executarea traseului/traseelor din grupă (lot) 

 
 
b. Clasificarea autobuzelor - Punctaj maxim PCA = 5 puncte 

Categoria I        = 5 puncte 
Categoria II       = 4 puncte 
Categoria III      =  3 puncte 
Categoria IV      =  2 puncte 

Autovehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport judeţean. 
Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după certificatul de clasificare – certificat eliberat de comisia de clasificare. 

 
c. Nivelul tarifului  [tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc)] - Punctaj maxim PT  = 35 puncte 
a)  pentru oferta cu cel mai scăzut tarif mediu/km/loc se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 35 puncte. 
b)  pentru oferta (n) cu alt tarif mediu/km/loc decât cel prevăzut la lit. a),  punctajul  se calculează potrivit formulei : 
                cel mai scăzut tarif  mediu/km/loc  

PT(n)  = ---------------------------------------------  x 35 puncte,  unde : 
                tariful mediu/km/loc al ofertei “n”    
   

PT(n)  =  punctajul ofertei “n”   
35 puncte =  punctajul maxim acordat factorului de evaluare 

 
d. Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat   -   Punctaj maxim PAC = 5 puncte 
   - autobuze dotate cu instalaţie de aer condiţionat = 5 puncte 
   - autobuze care nu sunt dotate cu instalaţie de aer condiţionat = 0 puncte 

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după certificatul de clasificare – certificat eliberat de comisia de clasificare 
 

e. Capacitatea de transport - Punctaj maxim PCT  = 15 puncte 
Punctajul factorului de evaluare PCT se calculează având în vedere capacitatea de transport minima înscrisă în Programul de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate, după cum urmează : 

a) Pentru Capacitate de transport minimă 10 locuri pe scaune (CPmin10) =  9,0 puncte 
PCT = (CPmin10) + 1 loc pe scaun                                                                   =   9,5 puncte 
PCT = (CPmin10) + 2 locuri pe scaune                                                             = 10,0 puncte 
PCT = (CPmin10) + 3 locuri pe scaune                                                             = 10,5 puncte 
PCT = (CPmin10) + 4 locuri pe scaune                                                             = 11,0 puncte 
PCT = (CPmin10) + 5 locuri pe scaune                                                             = 11,5 puncte 
PCT = (CPmin10) + 6 locuri pe scaune                                                             = 12,0 puncte 
PCT = (CPmin10) + 7 locuri pe scaune                                                             = 12,5 puncte 
PCT = (CPmin10) + 8 locuri pe scaune                                                             = 13,0 puncte 
PCT = (CPmin10) + 9 locuri pe scaune                                                             = 13,5 puncte 
PCT = (CPmin10) + 10 locuri pe scaune                                                           = 14,0 puncte 
PCT = (CPmin10) + 11 locuri pe scaune                                                           = 14,5 puncte 
PCT = (CPmin10) + 12 locuri pe scaune                                                           = 15,0 puncte 
Pentru ofertele având capacități de transport  > 22 locuri pe scaune           = 15,0 puncte 
 
b) Pentru Capacitate de transport minimă 23 locuri pe scaune (CPmin23) =  9,0 puncte 
PCT = (CPmin23) + 1 loc pe scaun                                                                   =   9,5 puncte 
PCT = (CPmin23) + 2 locuri pe scaune                                                             = 10,0 puncte 
PCT = (CPmin23) + 3 locuri pe scaune                                                             = 10,5 puncte 
PCT = (CPmin23) + 4 locuri pe scaune                                                             = 11,0 puncte 
PCT = (CPmin23) + 5 locuri pe scaune                                                             = 11,5 puncte 
PCT = (CPmin23) + 6 locuri pe scaune                                                             = 12,0 puncte 
PCT = (CPmin23) + 7 locuri pe scaune                                                             = 12,5 puncte 
PCT = (CPmin23) + 8 locuri pe scaune                                                             = 13,0 puncte 
PCT = (CPmin23) + 9 locuri pe scaune                                                             = 13,5 puncte 
PCT = (CPmin23) + 10 locuri pe scaune                                                           = 14,0 puncte 
PCT = (CPmin23) + 11 locuri pe scaune                                                           = 14,5 puncte 
PCT = (CPmin23) + 12 locuri pe scaune                                                           = 15,0 puncte 
Pentru ofertele având capacități de transport  > 35 locuri pe scaune           = 15,0 puncte 

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după certificatul de clasificare – certificat eliberat de comisia de clasificare 
 
La punctarea factorului de evaluare capacitate de transport, s-au avut în vedere prevederile art.2, lit. a şi b din Normele metodologice 

privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, aprobate 
prin OMLPTL nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora sunt stabilite următoarele definiţii : 
a) autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de 
persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 
b) microbuz - autobuzul care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune sau în picioare, în afara scaunului conducătorului.   

 
f. Norma de poluare a autobuzului  - Punctaj maxim PNP  = 5 puncte 

NP = EURO 6 sau autobuze electrice      = 5 puncte 
NP = EURO 5                                           = 3 puncte 
NP = EURO 4                                           = 1 punct 
NP sub  EURO 4                                       = 0 puncte 
Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului. 
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g. Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 
alternativi        
   - Punctaj maxim PC.ALT. = 5 puncte 
   - autobuze care utilizează combustibili alternativi           = 5 puncte 
   - autobuze care nu utilizează combustibili alternativi      = 0 puncte 

 
În sensul prezentei Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi,  expresia „combustibili alternativi” 

semnifică următoarele: 
combustibili alternativi - combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel puţin parţial, drept substitut pentru sursele de combustibil fosil în 
furnizarea de energie pentru mijloacele de transport şi care au potenţialul de a contribui la decarbonizarea acestora şi de a îmbunătăţi performanţa de 
mediu a sectorului transporturilor. Aceştia includ, în principal: 
    - energia electrică; 
    - hidrogenul; 
    - biocarburanţii, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - combustibilii sintetici şi parafinici; 
    - gazul natural, inclusiv biometanul, în stare gazoasă (gaz natural comprimat, denumit în continuare GNC) şi lichidă (gaz natural lichefiat, denumit 
în continuare GNL); 
    - gazul petrolier lichefiat, denumit în continuare GPL; 

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului. 
 
Punctajul total al unei oferte - P(total oferta) se calculează după formula  : 
P(total oferta) =  PV +  PCA + PT  +   PAC +  PCT +  PNP +  PC.ALT.   unde : 

PV     = punctajul pentru Vechimea medie a parcului de autobuze 

PCA   = punctajul pentru Clasificarea autobuzelor 
PT     =  punctajul pentru  Nivelul tarifului [tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc)] 

PAC   = punctajul pentru Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat   
PCT   = punctajul pentru Capacitatea de transport   
PNP   = punctajul pentru Norma de poluare a autobuzului   
PC.ALT. = punctajul pentru Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr.34/2017 privind instalarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi  
   

Desemnarea ofertei câştigătoare      
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul 

obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora:  
- nivelul tarifului (Tariful mediu pe km/loc); 
- vechimea medie a parcului de autobuze; 
- capacitatea de transport; 
- norma de poluare a autobuzului; 
- clasificarea autobuzelor; 
- dotarea cu instalaţie de aer condiţionat; 
- utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr.34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi. 
        

În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi 
desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Anexa nr. 6 

la Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a  

Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi 

 

 

 

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE 

REGULATE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ A  

UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDEŢUL GALAŢI 

 

Nr. __________ din data _____________ 

 

 

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate a fost încheiat 

la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, între: 

 

(1) Unitatea administrativ-teritorială JUDEŢUL GALAŢI prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI persoană juridică, cu 

sediul în municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7, telefon/fax 0236/460703; judeţul Galaţi, având codul de înregistrare fiscală nr. 3127476, cont de 

virament nr. XXXXXXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, reprezentată legal prin domnul COSTEL FOTEA având funcţia de 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în numele şi pentru unitatea administrativ-teritorială JUDEŢUL GALAŢI, în calitate de delegatar, pe de o 

parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă, 

         

Şi/ 

     

(2) Societatea _____________________________________ cu sediul în _________________, înregistrată sub nr. _____________ la 

Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ___________ având contul_____________________________, deschis la _______________, codul 

unic de înregistrare _______________________, reprezentat legal prin _______________________________, având funcţia de 

______________________, în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită în continuare Operator. 

 

         ÎNTRUCAT: 

A. Contractul a fost atribuit potrivit legislaţiei aplicabile în materia serviciilor publice de transport persoane prevăzută în Anexa nr. 1 la 

prezentul contract şi cu respectarea cerinţelor privind publicitatea intenţiei de atribuire a contractului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din 

Regulamentul (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar 

şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, 

denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; 

     B. Prezentul Contract are ca scop prestarea de servicii publice de transport de interes economic general şi stabilirea condiţiilor pentru 

modernizarea şi dezvoltarea sistemului de transport public de persoane în UAT Judeţul Galaţi. 

 

           Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, părţile convin să încheie prezentul Contract după cum urmează: 

CAP. 1 

DEFINIŢII 

         În măsura în care nu se prevede altfel, termenii şi expresiile folosite în Contract vor avea următorul înţeles: 

 

“A.N.R.S.C.” 
Înseamnă Autoritatea   Naţională de  Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice    

“Autoritate de autorizare” 

Înseamnă structură locală cu atribuţii de reglementare,   autorizare,   monitorizare şi control al 

serviciului public de transport rutier judeţean de persoane prin curse regulate, înfiinţată în cadrul 

aparatului de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean.   

"Entitatea contractantă" 

Înseamnă autoritatea  locală competentă:  Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi prin 

Consiliul Judeţean Galaţi, care are competenţă  legală de a delega gestiunea serviciului  public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate     

"Continuitatea Serviciului de 

transport public" 

Înseamnă capacitatea de menţinere şi reconstituire a funcţiilor esenţiale ale serviciului public de 

transport, respectiv activităţile sau sarcinile pe care un operator de transport trebuie să le  

îndeplinească în  siguranţă pentru asigurarea limitată a  serviciilor vitale  pentru susţinerea   

funcţiilor social/economice ale unei  zone, în cazul unor  situaţii perturbatoare previzionate sau de 

urgenţă   

"Contract" 

Înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii  serviciilor publice de transport persoane, 

inclusiv toate anexele la acesta. Contractul este un contract de servicii publice, în conformitate cu 

prevederile art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.    

“Drept exclusiv” 

Înseamnă acel drept definit la art. 2 litera f) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 care permite 

Operatorului prestarea anumitor servicii publice de transport de călători pe un anumit traseu sau 

grupă de trasee ori într-o anumită zonă din aria teritorială de competenţă a Entităţii Contractante, 

cu excluderea oricărui alt asemenea operator . 

"Data Intrării în Vigoare" Înseamnă data semnării prezentului Contract    

“Data începerii” 

 Înseamnă data începerii prestării Serviciului public de  transport călători, respectiv la data 

semnării de către  Părţi a procesului-verbal prevăzut în cuprinsul capitolului 6 ("Perioada de 

Mobilizare") din prezentul Contract.    

"Licenţă de traseu" 

Înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea locală competentă, ca anexă la contractul de 

delegare a gestiunii, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în trafic, care atestă că 

Operatorul are dreptul să presteze serviciul public de transport persoane, efectuat pe căi publice de 
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transport rutier cu  autobuze, pe un anumit traseu, conform modelului din Anexa nr. 13 

"Obligaţii de serviciu public" 

Obligaţiile de serviciu public sunt acele obligaţii definite de art. 2 litera e) din Regulamentul 

(CE)nr. 1370/2007, respectiv acele cerinţe definite sau   stabilite de către o autoritate competentă, 

pentru a asigura servicii publice de transport de călători de        interes general, pe care un operator, 

dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau  nu şi le-ar asuma în 

aceeaşi măsură sau în aceleaşi  condiţii fără a fi retribuit.      

"Partea" Înseamnă Entitatea  contractantă sau  Operatorul         

"Părţi" Înseamnă Entitatea  contractantă şi   Operatorul         

"Program de circulaţie" 

Înseamnă documentul utilizat în transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate, care 

conţine în principal informaţii privind  traseul, capetele de  traseu, lungimea traseului, staţiile  

pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii, zilele de circulaţie a curselor, 

orele de sosire a   curselor judeţene în/la staţiile publice/capetele de traseu.  

"Programul de transport" 

Înseamnă documentul întocmit şi aprobat de Entitatea contractantă, prin care se stabilesc traseele, 

Programele de  Circulaţie, numărul   mijloacelor de transport necesare şi capacitatea minimă de 

transport pentru  efectuarea transportului rutier judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de  competenţă a Entităţii Contractante. Programul de transport este  ataşat la prezentul  

Contract ca Anexa nr.  2.1.1.     

Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în 

certificatul de clasificare pe stele sau categorii. 

“Serviciu public de călători” 

Înseamnă acel serviciu definit la art. 2 litera a) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, ca fiind un 

serviciu de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu şi continuu pe 

raza teritorială de competenţă a Entităţii Contractante, potrivit Programului de transport  

"Sisteme de transport inteligent sau 

STI"  

Înseamnă un ansamblu de sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informaţiei şi 

comunicaţiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule şi utilizatori, în 

gestionarea traficului şi gestionarea mobilităţii, precum şi pentru interfeţe cu alte moduri de 

transport STI poate cuprinde fără a fi limitat la acestea: sistemul de management şi control în 

trafic, sistemul de informare a călătorilor, sistemul monitorizare şi localizare prin GPS a 

autovehiculelor, sistemul electronic de taxare, sistemul de numărare a călătorilor, etc.  

"Tarif de  călătorie" 

Înseamnă preţul  perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de 

călătorie, aprobat de către Entitatea  contractantă, potrivit dispoziţiilor legale şi prezentului 

Contract. 

"Titluri de  călătorie" 

Înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, legitimaţii de călătorie, autorizatii de 

călătorie gratuita, carduri  magnetice sau  contactless emise conform prevederilor legale de 

autoritatile competente sau operatori, dupa caz,  în baza carora este permis accesul în mijloacele de 

transport public, iar calatoria este autorizata; Titlurile de călătorie sunt nominale sau nenominale, 

transmisibile sau netransmisibile, dupa caz.    

 

Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în prezentul Contract şi care sunt definiţi de Lege, în special în actele normative de referinţă prevăzute în 

Anexa 1 la prezentul Contract (sau oricare Lege ce va modifica, înlocui sau completa aceste acte normative de referinţă) vor avea înţelesul prevăzut 

în definiţia corespunzătoare din Lege. 

 

 

     CAP. 2 

    OBIECTUL CONTRACTULUI 

     2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a 

Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul 

Galaţi. 

    

     2.2. Operatorul va presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, efectuat cu autobuze, detinute în 

proprietate sau în baza unui contract de leasing, inmatriculate sau inregistrate în judeţul Galaţi, în conformitate cu Obligaţiile de serviciu public 

prevăzute la Capitolul 3 din prezentul Contract, pe traseul/grupa de trasee : 

a) traseul ………………………………………………. în lungime de ………………. km; 

b) ……………………………………………………… 

(se va completa cu traseul/grupa de trasee în functie de rezultatul procedurii de atribuire competitiva desfasurate pe baza Legii nr. 99/2016 privind 

achizitiile sectoriale a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate)  

     2.3. Entitatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta, în condiţiile legislaţiei din materia achiziţiilor sectoriale, cantitatea 

serviciilor, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situaţia în care devine necesară prelungirea de trasee, introducerea de curse 

suplimentare sau noi staţii. 

     2.4. Subcontractarea de către Operator de lucrări sau servicii conexe Serviciului de transport public se face numai în condiţiile prevăzute de 

legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. 

     2.5. Se interzice titularului contractului de delegare a gestiunii să încheie cu terţi contracte de subdelegare a activităţii de atribuire a 

gestiunii serviciului public de transport. 

 

CAP. 3 

OBLIGAŢII DE SERVICIU PUBLIC   

   3.1. În conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul public de transport cu 

respectarea Obligaţiilor de serviciu public stabilite mai jos: 

    i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea contractantă şi va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători 

care beneficiază de reduceri/gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale de transport;  

    ii. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuităţii, regularităţii şi capacităţii prevăzute în 

Programul de transport; 

    iii. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuţi în prezentul Contract; 

    iv. Operatorul va respecta standardele şi cerinţele de siguranţă şi securitate prevăzute în prezentul Contract şi în legislaţia din domeniul 

transportului public de călători; 
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    v. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei nr. 4.2. 

 

3.2. Operatorul va realiza Serviciul public de transport judeţean de călători în conformitate cu Obligaţiile de serviciu public prevăzute la 

art. 3.1 şi va avea: 

    i. dreptul de a presta Serviciul public de transport călători pe traseul/grupa de trasee atribuit/atribuite; 

    ii. dreptul de a emite, vinde şi controla Titlurile de călătorie, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract; 

    iii. dreptul de exploatare a mijloacelor proprii de transport necesare prestării Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, descrise în Anexa 4.2. 

 

3.3. Drepturile şi obligaţiile Operatorului de la pct. 3.1 şi pct. 3.2 se completează cu cele prevăzute la capitolul 11 din prezentul Contract. 

3.4. Fiecare Parte va acţiona cu bună credinţă şi va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract. 

 

       CAP. 4 

       CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI 

       Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt bunuri proprii, respectiv bunurile care aparţin Operatorului şi 

care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa nr. 3. La încetarea 

Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului. 

 

      CAP. 5 

      DURATA CONTRACTULUI 

     5.1. Durata Contractului este de 5 ani (60 de luni), începând de la Data intrării în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) 

din Legea nr. 92/2007 a serviciilor  publice de transport persoane în unitatile administrative-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.     

   5.2. Durata Contractului poate fi prelungită prin act adiţional, pe o perioadă de cel mult jumătate din durata iniţială, în conformitate cu 

prevederile art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 1370/2007. 

     5.3. Entitatea contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi 

durata Contractului pe măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, 

pe o perioadă ce nu poate depăşi doi ani. 

    

      CAP. 6 

      PERIOADA DE MOBILIZARE 
     6.1. Între Data Intrării în Vigoare şi Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare. 

     6.2. În Perioada de Mobilizare, care este de maximum 3 luni de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, dacă Părţile nu convin, în 

scris, prelungirea acestei perioade, Operatorul are obligaţia să prezinte Entităţii Contractante următoarele: 

    a) mijloacele de transport cu care s-a angajat prin Ofertă, în stare bună de funcţionare şi dotate conform cerinţelor din Caietul de Sarcini; 

    b) copii după licenţele/autorizaţiile eliberate de autorităţile competente pentru toate mijloacele de transport cu care Operatorul s-a angajat prin 

Ofertă că va efectua Serviciul public de transport călători; 

    c) copii după actele doveditoare privind angajarea personalului necesar pentru prestarea serviciului, inclusiv personal cu atribuţii pentru repararea 

şi întreţinerea mijloacelor de transport şi manager de transport, însoţite de dovada calificării profesionale aferentă fiecărei activităţi prestate de 

personalul angajat; 

    d) copii după actele doveditoare privind infrastructura aflată la dispoziţia operatorului, amenajată şi dotată pentru parcarea, intretinerea, repararea 

şi alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport pe raza teritorială de competentă a Entităţii Contractante, conform cerinţelor din Caietul de 

Sarcini, precum şi prezentarea fizică, în teren, a respectivelor amenajări; 

    e) copii după contractele de asigurare a persoanelor transportate şi a bagajelor acestora, inclusiv contractele de asigurare obligatorie RCA pentru 

fiecare autovehicul; 

    f) copii după actele doveditoare privind stabilirea domiciliului fiscal şi înfiinţarea punctului de lucru/sucursalei/filialei în aria teritorială de 

competenţă a Entităţii Contractante; (se trece în cazul în care Operatorul are sediul social într-un alt judeţ sau într-un alt stat membru al Uniunii 

Europene) 

    g) copii după certificatele de înmatriculare/înregistrare, din care să rezulte că toate mijloacele de transport cu care s-a angajat în prestarea 

Serviciului public de transport călători au fost înmatriculate/înregistrate în judeţul sau, după caz, în localitatea de reşedinţă a Entităţii Contractante, în 

cazul în care operatorul deţine mijloacele de transport înmatriculate/înregistrate într-un alt judeţ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene; 

    h) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, în cuantumul prevăzut în prezentul Contract. 

    i) copii după actele doveditoare privind organizarea operaţională a dispeceratului şi a dotărilor speciale de urmărire şi coordonare în trafic a 

mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare; 

    j) dovada punerii în funcţiune a sistemului de taxare (în cazul în care acest sistem nu este pus la dispoziţie de Entitatea Contractantă); 

    k) toate copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Operator. 

     6.3. În termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data îndeplinirii de către Operator a tuturor obligaţiilor prevăzute la pct. 6.2. ori 

de la data expirării Perioadei de Mobilizare, Părţile vor încheia Procesul-verbal de constatare a îndeplinirii obligaţiilor din Perioada de Mobilizare. 

     6.4. Dacă oricare dintre obligaţiile prevăzute la pct. 6.2. de mai sus, inclusiv semnarea Procesului-verbal de constatare a îndeplinirii 

obligaţiilor din Perioada de Mobilizare, nu a fost îndeplinită şi nici nu s-a renunţat la ea în momentul sau înaintea expirării termenului prevăzut la 

pct. 6.2. de mai sus, atunci, cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel în scris, Entitatea Contractantă poate denunţa unilateral acest Contract, 

prin notificarea celeilalte Părţi, aceasta din urmă având obligaţia să plătească daune-interese în valoare de 0,10% din valoarea contractului, în termen 

de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la pct. 6.2. 

     6.5. Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părţile vor coopera în sensul că: 

    - îşi vor asuma toate obligaţiile necesare şi vor depune toate diligenţele pentru ca efectuarea Serviciului să poată începe în termenul prevăzut la 

pct. 6.2 de mai sus, astfel cum a fost prelungit, dacă este cazul, şi se vor informa reciproc cu privire la datele la care estimează că vor îndeplini 

obligaţiile ce le revin, precum şi cu privire la orice alte aspecte de interes în legătură cu stadiul îndeplinirii acestor obligaţii ori la activităţile 

întreprinse în vederea îndeplinirii acestora. 

 

      CAP. 7 

      REDEVENŢA 
      Deoarece prin prezentul contract de delegare a gestiunii Entitatea Contractanta nu a pus la dispoziţia Operatorului bunuri din domeniul 

public sau privat al Judeţului Galaţi, Operatorul nu va fi ţinut la plata vreunei redevenţe. 
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CAP. 8 

      DIFERENŢELE DE TARIF 
      Entitatea Constractantă nu acordă diferenţe de tarif în executarea prezentului Contract. 

 

      CAP. 9 

      COMPENSAŢIA 
      Entitatea Constractantă nu acordă compensaţii în executarea prezentului Contract. 

 

      CAP. 10 

      GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE  

    10.1. În termen de 5 de zile de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de garanţie 

de bună execuţie, în contul Entităţii Contractante, o sumă de [.....................................] de lei, în cuantum de 0,5% din valoarea Contractului. 

     10.2. Din garanţia de bună execuţie se reţin, dacă este cazul, penalităţile şi orice alte sume datorate Entităţii Contractante şi neachitate de 

către Operator, în baza Contractului, în condiţiile prevăzute la art. 47 din anexa la H.G. nr. 394/2016. 

     10.3. Garanţia de bună execuţie se restituie la sfârşitul prezentului Contract, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (2) din anexa la H.G. 

nr. 394/2016. 

     

        CAP. 11 

        TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE 

     11.1. Entitatea contractantă va stabili şi aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie 

pentru Serviciile publice de transport călători prestate în baza prezentului Contract. 

     11.2. La Data Începerii prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie prevăzute în Anexa nr. 5.1. 

     11.3. Operatorul are obligaţia de a organiza şi presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să 

asigure emiterea Titlurilor de călătorie şi distribuirea acestora în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 5.3. la prezentul Contract. 

     11.4. Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite potrivit legii. 

     11.5. Transportul public de călători se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobat de către Consiliul Judeţean Galaţi. 

     11.6. Tarifele de călătorie sunt stabilite, ajustate şi modificate de către Entitatea contractantă potrivit prevederilor legale în vigoare din 

Anexa nr. 5.2. la prezentul Contract. 

     11.7. Operatorul are obligaţia să aplice Tarifele de călătorie aprobate începând cu data prevăzută în hotărârile adoptate de către Consiliul 

Judeţean Galaţi. 

 

       CAP.12 

       SISTEMUL ȘI SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT  

     12.1. Infrastructura de transport 

     12.1.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor  publice de transport persoane în unitatile 

administrative-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de 

transport formează sistemul de transport public. 

     12.1.3. Entitatea contractantă are obligaţia de a administra şi responsabilitatea de a întreţine componentele infrastructurii de transport 

aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de Operator pentru efectuarea Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate care nu sunt puse la dispoziţia acestuia, precum drumuri judeţene, poduri, pasaje şi instalaţiile auxiliare aferente acestora. 

     12.1.4. Operatorul va asigura lucrări de reparaţie ori de câte ori este necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a mijloacelor de 

transport proprii, în cel mai scurt timp, în vederea asigurării continuităţii şi siguranţei prestării Serviciului public de transport călători. 

 

     12.2. Condiţii de exploatare a sistemului de transport 

     12.2.1. Exploatarea sistemului de transport public se va realiza de Operator în concordanţă cu reglementările specifice şi legislaţia 

aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării activităţii de transport acordată de către autorităţile competente, conform prevederilor legale. 

     12.2.2. Operatorul are obligaţia să exploateze sistemul de transport în condiţiile prevăzute în Programul de transport şi a celorlalte Obligaţii 

de serviciu public stabilite prin prezentul Contract. 

 

     12.3. Elaborarea Programului de Transport 

     12.3.1. Entitatea contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport. 

     12.3.2. Numărul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 10% în plus, sau 10% în 

minus, faţă de numărul de kilometri din anul anterior, decât cu acordul expres prealabil şi scris al Operatorului. 

     12.3.3. Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului, unilateral de către Entitatea contractantă, 

pe baza unor criterii obiective, având la bază studiul de mobilitate, studii de trafic, necesităţi generate de lucrări la infrastructura de transport sau 

evenimente speciale. Operatorul are obligaţia de a implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de 15 zile de la primirea notificării 

în acest sens de la Entitatea contractantă. 

 

     12.4. Cerinţele standard pentru mijloacele de transport 

     12.4.1. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu mijloace de transport aflate la dispoziţia sa, în conditiile legii. 

     12.4.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului public de transport călători numai mijloace de transport care îndeplinesc, 

cumulativ, următoarele condiţii: 

    i. respectă cerinţele legale privind siguranţa în trafic şi protecţia mediului; 

    ii. deţin toate autorizaţiile, licenţele şi celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului public de transport călători; 

    iii. respectă specificaţiile tehnice din Anexa 4.1. 

     12.4.3. La Data începerii prezentului Contract, Operatorul va presta serviciul cu mijloacele de transport prevăzute în Anexa 4.2. 

     12.4.4. Pe parcursul executării Contractului, Operatorul poate înlocui un autovehicul cu care a obţinut licenţă de traseu numai cu un 

autovehicul care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de transport şi care întruneşte cel puţin cerinţele tehnice şi de vechime 

ale autovehiculului înlocuit avute în vedere la atribuirea Contractului, după notificarea Entităţii contractante. 

 

     12.5. Siguranţa 

     12.5.1. Operatorul este singurul responsabil de siguranţa călătorilor săi. 
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     12.5.2. Calatorii şi bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecinţele accidentelor de trafic. În acest sens, Operatorul are 

obligaţia de a încheia şi menţine valabile, pe toată durata Contractului, poliţe de asigurare pentru asigurarea călătorilor şi a bunurilor acestora. 

Entitatea contractantă are dreptul de a verifica în orice moment poliţele de asigurare încheiate. 

     12.5.3. Mijloacele de transport şi personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului public de transport călători trebuie să respecte 

toate cerinţele legale privind siguranţa rutieră, siguranţa persoanelor transportate şi a conducătorilor mijloacelor de transport. 

 

     12.6. Calitatea Serviciului, Reclamaţiile călătorilor 

     12.6.1. Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de Operator şi monitorizaţi de Entitatea contractantă sunt prevăzuti în Anexa nr. 7  

la prezentul Contract. 

     12.6.2. Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa nr. 9. 

     12.6.3. Nerespectarea indicatorilor de performanţă de către Operator duce la aplicarea de penalităţi, în conformitate cu Anexa nr. 7 la 

prezentul Contract. 

     12.6.4. Penalităţile vor fi reţinute din garanţia constituită conform Capitolului 10 din prezentul Contract.  

     12.6.5. În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator, Entitatea contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de 

măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 30 de zile. 

     12.6.6. Operatorul are obligaţia de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamaţie pe panouri de informare ori în alte 

locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de transport. 

     12.6.7. Operatorul va înregistra toate reclamaţiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa 

poştală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamaţii "Registrul de Reclamaţii". 

     12.6.8. Operatorul este obligat să răspundă reclamaţiilor scrise ale călătorilor primite, în termen de 30 de zile de la înregistrarea lor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

     12.6.9. Entitatea contractantă va transmite Operatorului petiţiile cu privire la activitatea acestuia şi la activitatea de transport public în 

general primite prin sistemele proprii de înregistrare a petiţiilor pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra acestora şi spre soluţionare, după caz. 

 

     12.7. Sistemul de taxare 

    12.7.1. Gestiunea sistemului de taxare a călătorilor revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului. 

     12.7.2. Operatorul are obligaţia de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului public de transport persoane, 

echipamente de bord cu casă de marcat fiscală în cazul în care eliberează Titluri de călătorie în mijlocul de transport, potrivit specificaţiilor din 

Anexa  4.1 şi de a le menţine în stare de funcţionare pe toată durata efectuării curselor. 

 

      CAP. 13 

      DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI 

     Fără a aduce atingere tuturor drepturilor şi obligaţiilor menţionate în prezentul Contract şi în legislaţia în vigoare, Operatorul va avea următoarele 

drepturi şi obligaţii: 

     13.1. Autorizaţii şi licenţe 

     13.1.1. Operatorul are obligaţia să deţină pe durata prezentului Contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de 

transport călători eliberate de autorităţile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

     13.1.2. Operatorul are obligaţia să deţină pe durata prezentului Contract Licenţă de traseu valabilă pentru fiecare autobuz folosit în 

realizarea Serviciului public de transport călători. 

  13.1.3. Renunţarea la licenţa de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea se depune la Consiliul 

Judeţean Galaţi cu 60 de zile înainte de încetarea efectuării transportului pe traseul respectiv. Renunţarea la o licenţa de traseu atrage retragerea de 

către emitent a licenţelor de traseu pentru întreaga grupă/lot de trasee din care acesta face parte.  

13.1.4. În cazul retragerii licenţei de traseu sau în cazul renunţării la aceasta, se anulează de drept contractul de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru întreaga grupă/lot de trasee din care acesta face parte. 

13.1.5. În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu sau a renunţat la aceasta, din motive ce nu pot fi 

imputate consiliului judeţean, forţei majore ori cazului fortuit, acesta nu mai poate participa la atribuirea gestiunii serviciului pe acelaşi traseu pe 

toată perioada de valabilitate a programului de transport. 

     13.2. Restricţii teritoriale 

     13.2.1. Operatorul are dreptul de a presta Serviciul public de transport călători doar în aria teritorială de competenţă a Entităţii 

Contractante, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, respectiv judeţul Galaţi şi doar pe traseul/grupa de trasee pe care i-a fost 

atribuita gestiunea serviciului. 

     13.2.2. Operatorul are dreptul de a participa la procedurile de atribuire a contractelor pentru prestarea de servicii publice de transport 

călători în afara ariei teritoriale de competenţă a Entităţii Contractante. 

 

     13.3. Separarea contabilităţii 

     13.3.1. Operatorul are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru activităţile şi serviciile care fac obiectul prestării Serviciului 

public de transport călători din prezentul Contract sau sunt asociate acestuia, precum şi pentru orice alte activităţi şi servicii care generează costuri şi 

venituri neasociate prestării Serviciului public de transport călători, în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare, potrivit Anexei nr.6. 

     13.3.2. Separarea contabilităţii între activităţile Serviciului public de transport călători care fac obiectul prezentului Contract şi celelalte 

activităţi/servicii prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

    i. conturile contabile corespunzătoare acestor activităţi trebuie să fie separate, iar proporţia costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în 

conformitate cu procedeele de repartizare a acestor costuri; 

    ii. costurile Serviciului public de transport călători trebuie să fie acoperite din veniturile din exploatare fără nici o posibilitate de transfer a acestor 

venituri către un alt sector de activitate a Operatorului. 

 

     13.4. Întreţinere şi reparaţii 

     13.4.1. Operatorul are obligaţia să asigure operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului propriu de mijloace de transport, stabilit 

prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi. 

     13.4.2. Operatorul are obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii, conform prescripţiilor şi normativelor tehnice în 

vigoare, care se impun, la bunurile proprii utilizate de către acesta în scopul executarii contractului, pe durata acestuia. 

     13.4.3. Operatorul are obligaţia să asigure fondurile pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la bunurile proprii.  

     13.4.4. Operatorul are obligaţia de a informa Entitatea contractantă, de îndată, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura de 

transport care afectează prestarea Serviciului public de transport călători. 
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     13.5. Confortul călătorilor 

     13.5.1. Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranţa şi confortul călătorilor. 

     13.5.2. Operatorul are obligaţia să asigure prestarea Serviciului public de transport călători cu respectarea reglementărilor şi normativelor 

tehnice în vigoare. 

     13.5.3. Operatorul are obligaţia să presteze Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract şi care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute în Anexa 4.1. 

     13.5.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a proteja calatorii împotriva infracţiunilor şi accidentelor rutiere, dar fără a se 

limita la: 

    i. menţinerea iluminării constante a mijloacelor de transport; 

    ii. afişarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informaţii despre cum trebuie acordată asistenţă în cazuri urgente; 

    iii. luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni sau avarii apărute în funcţionarea Serviciului public de transport călători. 

     13.5.5. Operatorul are obligaţia să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor şi şoferilor, pentru a asigura conformitatea 

cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă. 

     13.5.6. Operatorul are obligaţia să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de 

transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră. 

     13.5.7. Operatorul are obligaţia să se asigure că nici un calator nu are acces în interiorul cabinei şoferului, în situaţia în care mijlocul de 

transport este dotat cu cabină pentru şofer; 

     13.5.8. Operatorul are obligaţia să se asigure că vehiculele staţionează numai în staţiile amenajate şi că uşile vehiculelor nu se pot deschide 

în timpul mersului. 

     13.5.9. Operatorul are obligaţia să menţină în stare de funcţionare toate echipamentele de siguranţă, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, 

balustrade, suporturi speciale. 

     13.5.10. Operatorul are obligaţia să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă întocmai prevederile legislative relevante şi 

să implementeze măsuri de îmbunătăţire a calificării acestora. 

     13.5.11. Operatorul are obligaţia să aplice normele de protecţia muncii specifice Serviciului de transport călători. 

 

     13.6. Proceduri interne 

         În cazul în care Operatorul nu deţine proceduri interne referitoare la situaţiile enumerate mai jos, acesta are obligaţia de a întocmi 

proceduri interne cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor 

referi cel puţin la: 

    i. Actualizarea informaţiilor de transport pe afişe şi panouri de informare; 

    ii. Administrarea şi controlul bunurilor pierdute; 

    iii. Administrarea reclamaţiilor, întrebărilor şi sugestiilor formulate de călători; 

    iv. Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor; 

    v. Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea săvârşirii de infracţiuni; 

    vi. Instrucţiuni şi planuri privind situaţiile de urgenţă. 

  

    13.7. Activităţi conexe Serviciului de transport public de persoane 

     13.7.1. Operatorul are dreptul să presteze, în condiţiile legii, şi alte servicii/activităţi precum şi activităţi conexe Serviciului public de 

transport, care nu fac obiectul prezentului Contract. 

     13.7.2. Activităţile conexe Serviciului public pot include prestarea pentru terţe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate 

speciale, servicii de inspecţie tehnică periodică ITP, şcoală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la acestea, cu respectarea reglementărilor 

specifice domeniului. 

     13.7.3. Pentru aceste activităţi, Operatorul va ţine o evidenţă contabilă separată, distinctă pentru fiecare serviciu prestat. Operatorul va 

implementa în realizarea evidenţelor contabile, măsuri de restricţionare şi departajare a costurilor între Serviciul public de transport călători prin 

curse regulate şi activităţile comerciale, în conformitate cu Anexa nr.6. 

     13.7.4. Operatorul are dreptul să reţină toate veniturile rezultate din prestarea altor activităţi de transport şi a activităţilor conexe 

Serviciului public de transport călători, care nu fac obiectul prezentului Contract. 

 

      13.8. Cesiunea 

       Operatorul are obligaţia de a nu cesiona Serviciul public de transport călători unei alte societăţi decât în cazul în care această societate 

este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii Operatorului, cu aprobarea Entităţii Contractante şi cu asumarea de către 

cesionar a condiţiilor prezentului Contract. 

 

     13.9. Informarea publicului 

     13.9.1. Operatorul are obligaţia să informeze permanent persoanele transportate cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, 

tarifele de călătorie aplicate, precum şi modificarea acestora. 

     13.9.2. Operatorul are obligaţia să producă şi să distribuie materiale informative cu privire la traseele şi programele de circulaţie, 

modificările acestora, titlurile de călătorie şi punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, tarifele de călătorie practicate, obligaţiile 

călătorilor şi obligaţiile Operatorului faţă de călători, precum şi sancţiunile pentru încălcarea acestor obligaţii. 

     13.9.3. Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului şi în mass-media. 

Informaţiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate. 

     13.9.4. Operatorul are obligaţia să editeze, în colaborare cu Entitatea contractantă, hărţi şi pliante cu traseele mijloacelor de transport şi să 

afişeze în fiecare staţie orele de circulaţie a mijloacelor de transport care trec prin staţia respectivă. 

     13.9.5. Operatorul are obligaţia să realizeze declaraţii de presă şi anunţuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la 

Serviciul public de transport călători şi va întocmi campanii promoţionale pentru promovarea activităţii sale. 

 

     13.10. Drepturi şi obligaţii aferente prestării Serviciului public de transport călători 

     13.10.1. Operatorul are obligaţia să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea să, bunurile proprii şi să presteze Serviciul public 

de transport călători care face obiectul prezentului Contract. 

     13.10.2. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile prevăzute în prezentul Contract, în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi, şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi aprobate prin hotarare a Consiliului Judeţean Galaţi precum şi în actele normative în vigoare. 

     13.10.3. Operatorul are obligaţia să constituie garanţia de bună execuţie potrivit prevederilor capitolului 10 din prezentul Contract. 
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     13.10.4. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în 

Anexa nr. 2.1., a Programului de circulaţie şi a staţiilor cu amplasamentul lor, aferente traseelor prevazut în Anexa 2.1.1. şi în Anexa nr. 2.1.2. la 

prezentul contract. 

     13.10.5. Operatorul are obligaţia să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin curse regulate conform Caietului de 

sarcini şi Programului de transport. 

     13.10.6. Operatorul are obligaţia să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor de exploatare. 

     13.10.7. Operatorul are obligaţia să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare. 

     13.10.8. Operatorul are obligaţia să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele şi impozitele datorate statului. 

     13.10.9. Operatorul are obligaţia să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul public de transport călători şi să 

asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislaţia aplicabilă şi în hotărârile adoptate de Entitatea contractantă. 

     13.10.10. Operatorul are obligaţia ca, în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la 

reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt Entităţii Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii 

Serviciului public de transport călători. 

     13.10.11. Operatorul are obligaţia să asigure accesul organelor de control ale Entităţii Contractante la informaţiile privind executarea 

Serviciului public de transport călători.  

     13.10.12. Operatorul are obligaţia să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform 

prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare. 

     13.10.13. Operatorul are obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor 

angajaţi, conform prevederilor legale. 

     13.10.14. Operatorul are obligaţia ca, în cazul încetării Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forţă majoră, să 

asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condiţiile stipulate în Contract şi cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, până la preluarea acestuia de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data notificării încetării contractului. 

     13.10.15. În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilităţi, Operatorul are obligaţia ca în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, să adapteze atunci când este posibil din punct de vedere tehnic şi constructiv toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea 

Serviciului public de transport călători pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la transport şi călătorie. 

     13.10.16. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor şi a Serviciului public de transport călători, precum 

materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea 

patrimoniului. 

     13.10.17. Operatorul are obligaţia să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea şi autorizarea personalului pentru exercitarea 

profesiei. 

     13.10.18. Operatorul are obligaţia să deţină la sediul social documentele prevăzute de lege. 

     13.10.19. Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul judeţean de călători infrastructura rutieră publică, precum străzi, 

poduri, pasaje şi instalaţiile auxiliare aferente acestora. 

     13.10.20. Operatorul are dreptul să solicite Entităţii Contractante modificarea Programului de transport în vederea schimbării, anulării sau 

adăugării de noi trasee ori a Programului de circulaţie, iar Entitatea contractantă va iniţia, dacă consideră necesar, aprobarea modificării Programului 

de Transport. 

     13.10.21. Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea Entităţii Contractante, modificări temporare, precum suspendări, 

limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc., în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de 

avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică rutieră. În cazuri excepţionale, Operatorul poate efectua imediat modificările 

necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului public de transport călători, dar numai sub condiţia informării ulterioare a Entităţii 

Contractante. 

     13.10.22. Operatorul are dreptul să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau 

a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. 

    

          

CAP. 14 

         DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE ENTITĂŢII CONTRACTANTE 

         Fără a aduce atingere celorlalte drepturi şi obligaţii ale Entităţii Contractante, prevăzute în prezentul Contract şi în legislaţia în vigoare, 

Entitatea contractantă are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 

     14.1. Infrastructura publică rutieră 

     14.1.1. Entitatea contractantă are obligaţia să informeze Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la 

infrastructura rutieră sau evenimentele ce au loc pe traseele cuprinse în Programul de transport. 

     14.1.2. Entitatea contractantă are obligaţia să asigure condiţii de siguranţă în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere şi fluiditatea 

traficului printr-o reţea de drumuri bine întreţinută şi semnalizare corespunzătoare.  

     14.1.3. Entitatea contractantă are obligaţia să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliţiei Române pentru a asigura 

prioritatea şi libera circulaţie a vehiculelor aferente prestării Serviciului public de transport  călători. 

 

     14.2. Controlul exercitat asupra Operatorului 

     14.2.1. Entitatea contractantă are obligaţia să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport călători 

efectuat în baza prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor şi instalatiilor folosite de Operator, în prezenţa unui 

reprezentant al acestuia. 

     14.2.2. Controlul se poate efectua la sediul/punctul de lucru al Operatorului, în prezenţa unui reprezentant al acestuia, precum şi/sau în 

trafic în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în punctele 

de îmbarcare/debarcare a călătorilor în condiţiile stabilite prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, în judeţul Galaţi, aprobat de Entitatea contractantă.      

     14.2.3. În urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două 

Părţi. În procesul-verbal se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluţionare, precum şi 

obiecţiile Operatorului, dacă este cazul. Entitatea contractantă şi Operatorul vor soluţiona obiecţiile formulate în termen de 15 zile. 

     14.2.4. Operatorul are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia echipei de control a Entităţii Contractante orice date şi informaţii 

solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile privind prestarea Serviciului public de transport călători, inclusiv la cele contabile. 

     14.2.5. Entitatea contractantă are dreptul de a emite instrucţiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligaţiilor Operatorului 

rezultate din prezentul Contract. 
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     14.2.6. Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către 

Operator şi de a aplica sancţiunile prevăzute în prezentul Contract. 

     14.2.7. Entitatea contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamaţiile călătorilor. 

  14.2.8. Evaluarea indicelui de satisfacţie al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa nr. 8. 

     14.2.9. Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligaţia de a furniza Entităţii Contractante un raport anual pentru anul 

calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare aprobate de un auditor certificat independent.  

     14.2.10. Trimestrial Operatorul are obligaţia de a prezenta Entităţii Contractante un raport al vânzărilor de bilete şi abonamente şi al 

numărului de călători transportaţi.  

     14.2.11. Operatorul are obligaţia de a prezenta trimestrial, până la data de 20 a ultimei luni din trimestru, un raport cu informaţiile pe baza 

cărora Entitatea contractantă poate evalua respectarea indicatorilor prevăzuţi în Anexa nr. 7 şi în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa nr. 

9. la prezentul Contract. 

 

CAP. 15 

      RESURSELE UMANE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ A ANGAJAŢILOR OPERATORULUI 

     Operatorul are obligaţia de a asigura resursele umane necesare prestării Serviciului public de transport călători şi va realiza protecţia socială a 

angajaţilor potrivit Anexei  12. 

 

       CAP. 16 

      FORŢA MAJORĂ 

     16.1. Prin forţa majora se înţelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut 

invincibil şi inevitabil, independent de voinţa părţilor, inclusiv, dar fără a se limita la inundaţii, cutremure, alte calamităţi naturale, şi care, survenind 

după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor izvorând din contract. 

     16.2. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei 

obligaţii care îi revine în baza prezentului Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective este cauzată de 

un eveniment de forţă majoră. 

     16.3. Partea care invocă forţa majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura şi pentru perioada în care îndeplinirea obligaţiilor este 

împiedicată sau întârziată de situaţia de forţă majoră. 

     16.4. Apariţia forţei majore se va comunica celeilalte Părţi de îndată, în scris prin orice modalitate de realizare a comunicărilor potrivit 

prezentului Contract. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor Părţilor se decalează în 

consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia. Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării probei forţei majore nu va  fi exonerată de 

răspundere pentru neexecutarea şi/sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ca urmare a evenimentului de forţă majoră. 

     16.5. Partea afectată de un caz de forţă majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere şi în limita posibilului, orice măsuri necesare în 

vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forţă majoră şi să reia îndeplinirea obligaţiilor contractuale cu notificarea, în scris, 

a celeilalte Părţi despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forţă majoră încetează. 

     16.6. Executarea Contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau 

părţilor până la apariţia acesteia. În cazul dispariţiei sau imposibilităţii obiective de exploatare a bunurilor proprii pentru o perioadă mai mare de 30 

de zile, datorată forţei majore, Părţile vor conveni asupra continuităţii sau încetării Contractului. 

     16.7. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să 

notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

 

     CAP. 17 

     CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 

     17.1. Raporturile contractuale dintre Entitatea contractantă şi Operator se bazează pe principiul echilibrului  financiar între drepturile care 

îi sunt acordate Operatorului şi obligaţiile care îi sunt impuse. 

      17.2. În vederea menţinerii echilibrului contractual, Părţile pot proceda la modificarea preţului Contractului în condiţiile Legii nr. 99/2016, 

privind achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

     CAP. 18 

    ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

     18.1.  Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepţia cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la 

termen ca urmare a prevederilor Contractului. Părţile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voinţă exprimat în scris. 

     18.2. Entitatea contractantă are dreptul să denunţe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile şi cu plata unei despăgubiri 

juste şi prealabile către Operator, în cazul în care interesul naţional, judeţean sau local o impune.  

     18.3. Contractul va înceta în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor proprii sau a unei părţi importante din acestea ori 

în cazul imposibilităţii obiective a Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri, sub 

rezerva dispoziţiilor din prezentul Contract. 

     18.4. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entităţii Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea 

procedurii menţionate la pct. 18.6 de mai jos: 

    a) încălcarea de 5 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Entitatea contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract;  

    b) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi care să asigure atingerea indicatorilor de performanţă 

asumaţi prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;  

    c) Operatorul totalizează un număr de 6 încălcări majore ale indicatorilor de performanţă, în decursul unui an, potrivit Anexei nr. 7;  

    d) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului public de transport călători în condiţii de continuitate, potrivit  Contractului, ori întrerupe efectuarea 

serviciului pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, fără a fi incident vreun eveniment de forţă majoră; 

    e) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport persoane; 

    f) Operatorul încalcă interdicţia de subdelegare ori condiţiile de cesionare a drepturilor şi obligaţiilor izvorâte din prezentul Contract; 

    g) Operatorul nu constituie garanţia de bună execuţie stabilită la Capitolul 8 din prezentul Contract.  

    18.5. Cu excepţia cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită 

încetarea prin transmiterea celeilalte Părţi a unei notificări în acest scop "Notificarea de încetare". 

    18.6. Înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin 

transmiterea unei notificări "Notificarea de negociere", în vederea încercării de soluţionare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere 

va indica cel puţin următoarele elemente:  

(i) Data şi locul unde vor avea loc negocierile;  

(ii) Obligaţiile pretinse neîndeplinite;  
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(iii) Termenul în care se aşteaptă remedierea obligaţiilor încălcate, termen care nu poate fi mai mic decât termenul menţionat în Contract, pentru 

fiecare situaţie de neîndeplinire în parte. 

     18.7. Dacă (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, aşa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau (ii) 

negocierea nu conduce la soluţionarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu îşi îndeplineşte toate obligaţiile pretinse a fi îndeplinite, conform celor 

decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părţii în culpa Notificarea de încetare. 

     18.8. Dacă (i) Partea prejudiciată renunţă la pretenţiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, 

Partea prejudiciată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligaţiile menţionate în Notificarea de negociere, cu excepţia 

situaţiei în care este reluată procedura de la pct. 18.6 de mai sus. 

     18.9. În situaţia în care în urma negocierilor pentru soluţionarea diferendului pe cale amiabilă Părţile nu decid prin voinţă comună nici 

continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părţii în culpa Notificarea de încetare şi se va adresa instanţei 

competente pentru constatarea rezilierii Contractului şi stabilirea cuantumului prejudiciului. 

     18.10. La încetarea Contractului, indiferent de motiv, drepturile şi obligaţiile impuse Părţilor în baza Contractului vor înceta, cu excepţia 

cazului în care Contractul prevede altfel; 

     18.11. În cazul încetării Contractului din culpa Entităţii Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract, Entitatea contractantă va plăti 

Operatorului daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care Entitatea contractantă l-a cauzat în mod direct Operatorului. 

    18.12. Operatorul are obligaţia ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forţă majoră, să asigure continuitatea prestării 

Serviciului public de transport călători, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Entitatea contractantă sau de către un alt 

operator. 

     18.13. Entitatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în condiţiile prevăzute de art. 244 din Legea nr. 99/2016privind 

achizitiile sectoriale, respectiv : 

a) operatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea să din procedura de 

atribuire, în temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016 cu modificările şi completările ulterioare; 

b) prezentul contract nu ar fi trebuit să fie atribuit operatorului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia 

europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

 

     CAP. 19 

     RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

     19.1. Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în 

culpă. 

     19.2. Entitatea contractantă are dreptul să sancţioneze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de 

performanţă, eficienţă şi calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract şi reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului. 

     19.3. Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Entitatea contractantă pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

Contract, după cum urmează: 

    a) 1.000 lei pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către Entitatea contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor 

efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării; 

    b) 800 lei pentru nerespectarea altor termene prevăzute în Contract, altele decât cele de la lit. a) de mai sus; 

    c) 1.000 lei pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul şi caietul de sarcini, cu excepţia cazului 

când înlocuirea unui autovehicul se face numai cu un autovehicul care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în Programul de transport şi 

care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al autovehiculului înlocuit; 

    d) 500 lei pentru nerespectarea programului de vânzare a Titlurilor de călătorie prevăzut în Anexa nr. 5.3. 

    e) 500 lei pentru nerespectarea condiţiilor de salubrizare a mijlocului de transport şi a mediului (păstrarea curăţeniei la capetele de traseu şi în 

staţiile de îmbarcare/debarcare). 

     19.4. Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligaţii stabilite în Contract, Partea în culpa 

este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului. 

 

     CAP. 20 

     REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

     20.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părţi, exprimat într-un act adiţional. 

     20.2. Entitatea contractantă poate modifica unilateral, în condiţiile legii, orice parte a Contractului din motive excepţionale legate de 

interesul public judeţean, cu notificare prealabilă transmisă cu 30 zile înainte către Operator. 

     20.3. În cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire 

în termen de 90 de zile de la dovedirea prejudiciului. În cazul dezacordului între Părţi cu privire la existenţa prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, 

acestea vor fi stabilite de către instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende 

executarea obligaţiilor stabilite în Contract. 

     20.4. Programul de transport poate fi modificat de Entitatea contractantă, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere al cerinţelor de 

transport, cu notificarea Operatorului cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Entitatea 

contractantă, cu excepţia cazului în care cererea depăşeşte capacitatea de transport. 

     20.5. Operatorul poate solicita Entităţii Contractante modificarea Programului de transport, care va iniţia dacă consideră necesar aprobarea 

modificării Programului de Transport. 

     20.6. Operatorul are obligaţia de a transmite către Entitatea contractantă informaţiile, sesizările şi analizele proprii pentru modificările 

propuse, necesare reevaluării Programului de transport din punct de vedere social şi al viabilităţii economice. 

     20.7. În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislaţia din România sau din Uniunea Europeană, 

Contractul va fi modificat de Părţi, prin act adiţional. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului. 

     

     CAP. 21 

     LITIGII 

     21.1. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din 

executarea Contractului. 

     21.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenţie care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau 

anulare a Contractului, Partea căzută în pretenţii are obligaţia să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziţia să împreună cu propunerea de conciliere 

directă. 

     21.3. În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte Operatorul să suspende prestarea Serviciului public de transport călători ori 

Entitatea contractantă să suspende executarea obligaţiilor sale, potrivit prezentului Contract. 
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     21.4. În cazul în care o dispută nu este soluţionată în termen de 45 de zile din momentul în care Părţile au început negocierile pentru 

soluţionarea disputei pe cale amiabilă sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea oficială a disputei de 

către una dintre Părţi celeilalte Părţi, acestea se vor adresa instanţei judecătoreşti competente. 

 

    CAP. 22 

     LEGEA APLICABILĂ 

     22.1. Prezentul Contract, precum şi orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia 

sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legea română. 

     22.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil şi cu reglementările legale speciale în materia transportului public de 

călători. 

 

     CAP. 23 

     ALTE CLAUZE 

     23.1. Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română. 

     23.2. Toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părţi vor fi confirmate în mod prompt de primire de către Partea destinatară. 

     23.3. Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin: 

    i. scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire; 

    ii. fax şi/sau e-mail, va fi data expedierii. În situaţia în care faxul/e-mail nu a fost transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara 

programului de lucru al destinatarului, data recepţionării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare. 

     23.4. Toate notificările şi comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate 

la următoarele adrese: 

 

Către Entitatea contractanta la : Către Operator la : 

Adresa :  Adresa : 

Fax :  Fax : 

E-mail :  E-mail : 

     23.5. Orice schimbare de adresă va fi notificată în scris celeilalte Părţi, nu mai tarziu de 30 (treizeci) zile de la data la care schimbarea 

respectivă a avut loc. 

     23.6. În executarea contractului, Părţile se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).  

 

     CAP. 24 

     DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII 

     24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, Părţile se 

supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare. 

     24.2. Anexele 1 – 13 fac parte integrantă din prezentul Contract.  

    24.3. Capitolele referitoare la drepturile şi obligaţiile Părţilor se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la 

drepturile şi obligaţiile în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii de transport rutier care efectuează servicii publice de 

transport călători. 

     24.4. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ______________, în ______ exemplare originale, din care ______ pentru Entitatea 

contractantă şi _____ pentru Operator. 

 

 

ENTITATEA CONTRACTANTĂ,           OPERATOR, 

 

                  UAT JUDEŢUL GALAŢI  

                                 PRIN                                    
    (……………………………………………) 

          CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
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 Anexe la Contract 

    Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Contractului: 

 

Anexa   1 - Legislaţia cu privire la transportul public judeţean de călători 

Anexa   2 - Program de Transport 

Anexa   2.1 - Programul anual de Transport 

Anexa  2.1.1 - Programul de Transport public judeţean de persoane prin curse regulate       

                        pentru traseul/grupa de trasee 

Anexa   2.1.2 – Denumirea staţiilor şi amplasarea lor aferente traseului/grupei de trasee 

Anexa   3 - Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului – Bunuri proprii 

Anexa   4  - Mijloace de Transport 

Anexa   4.1 - Cerinţe Standard pentru Mijloace de Transport 

Anexa  4.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea  Serviciului public de transport călător 

Anexa   5 - Tarife de călătorie 

Anexa   5.1 - Tarife de călătorie aplicabile la Data Începerii  Contractului  

Anexa   5.2 - Modalitatea de stabilire, ajustare şi modificare a Tarifelor de călătorie 

Anexa   5.3 - Lista punctelor de distribuţie a titlurilor de călătorie şi programul de funcţionare 

Anexa   6 - Cerinţele privind contabilitatea separată  

Anexa   7 -  Indicatori de performanţă  ai serviciului şi modalitatea de calcul a penalităţilor 

Anexa   8 - Indicele de satisfacţie a călătorilor 

Anexa   9 - Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului de Transport  

Anexa  10 - Caietul de sarcini al serviciului  de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi 

Anexa  11 - Regulamentul pentru efectuarea Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi  

Anexa   12 - Resursele umane şi protecţia socială a angajaţilor Operatorului  

Anexa   13 - Model Licenţă de traseu  
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Anexa 1 la Contract 

 

Anexa 1 - Legislaţia cu privire la transportul public judeţean de călători 

 

Nr. 

crt. 
Legislaţia aplicabilă transportului public de călători 

1 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007  al Parlamentului European şi al  Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de   

transport feroviar şi rutier de  călători şi de abrogare a  Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu 

modificările şi completările  ulterioare. 

2 
Comunicarea Comisiei 2014/C 92/01  referitoare la orientări pentru  interpretarea Regulamentului (CE)   nr. 1370/2007 privind 

serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători. 

3 
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009  al Parlamentului European şi al Comisiei de stabilire a unor   norme comune privind condiţiile  care 

trebuie îndeplinite pentru  exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier.   

4 
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de 

transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport. 

5 
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic. 

6 
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.02.2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi 

desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ. 

7 
Standardul EN 13816 pentru Transporturi-Logistică şi Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea şi măsurarea 

cantităţii serviciilor. 

8 
Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

9 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare. 

10 Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 

11 Ordonanţa de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,  cu modificările şi completările  ulterioare. 

12 

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor   metodologice privind aplicarea  

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a  activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa 

Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

13 O.G. nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

14 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia  pe drumurile publice republicată, cu modificările şi completările  

ulterioare. 

15 
Ordonanţa de Guvern nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru 

realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport. 

16 
Ordonanţa de Guvern nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport 

pe căile navigabile interioare republicată. 

17 

Ordonanţa de Guvern nr. 37/2007  privind stabilirea cadrului de  aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 

perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a   activităţii acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

18 
O.G. nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

19 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru  efectuarea transportului public  local şi 

a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de  transport public local.         

20 
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C  nr. 206/2007 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru 

serviciile de transport public local, cu modificările şi completările    ulterioare.    

21 
ORDIN nr. 131/1.401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie. 

22 
Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor 

pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările şi completările ulterioare. 

23 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de  transport 

rutier, cu modificările şi completările ulterioare. 

24 H.G. nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române, cu modificările şi completările ulterioare. 

25 H.G. nr. 1088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. 

26 

Ordinul ministrului   transporturilor nr. 2133/2005  pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor 

înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră,     protecţia mediului şi în  categoria de folosinţă conform  

destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, cu  modificările şi completările  ulterioare. 

27 

Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de 

tip şi eliberarea  cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu 

modificările şi completările    ulterioare. 
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Anexa 2 la Contract 

 
        Anexa 2 - Program de Transport 
 

Sunt descrise programele de transport pentru diversele grade de mobilitate pe teritoriul administrativ  al judetului Galaţi, în cursul anului, 
astfel: 
 

1. Program normal – pentru zilele Luni ÷ Duminica (1,2,3,4,5,6,7) de la data de 01 ianuarie pana la data de 31 decembrie; 
 

2. Program normal - pentru zilele Luni, Miercuri, Vineri (1,3,5) de la data de 01 ianuarie pana la data de 31 decembrie; 
 

3. Program normal - pentru ziua de Duminica (7) de la data de  01 ianuarie până la data de 31 decembrie; 
 
 
NOTA : În contractele ce se vor incheia cu operatorii se va stipula Programul de transport corespunzător traseului atribuit Operatorului. 
 

  

Anexa 2.1 - Programul anual de Transport 

 

Programul anual de transport   / traseul nr. _____________________________________________ 

 

 

Mijloc de transport Zilele de circulaţie Km. Planificaţi 

(nr.km/sens x 2 x nr. curse/zi x 

nr. zile de circulaţie/an) 

Autobuz       

Program normal    

  

Luni ÷ Duminica (1,2,3,4,5,6,7) - 365 zile/an  

Luni, Miercuri, Vineri (1,3,5) - 156 zile/an  

Duminica (7) - 52 zile/an  

Total Km planificaţi   

 

 

 

NOTA : În contractele ce se vor încheia cu operatorii se va înscrie Programul anual de transport corespunzător traseului atribuit Operatorului.
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Anexa 2.1.1 - Programul de Transport  public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, perioada 2023-2028,  

                       pentru traseul/grupa de trasee………………….. 

 

 

Nr. 

retea 

Nr. 

grupa 

Cod 

traseu 

A B C 

Km 

pe 

sens 

Nr 

curse 

plani

-    

ficat

e 

Capaci-  

tate trans-  

port 

(locuri)           

-minima- 

Nr. vehicule 

necesare 
Program circulaţie 

Zilele de 

circulaţie 
Autog./  loc. 

Localitate 

intermediară 
Autog./loc. active rezerve 

Dus Intors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

 

NOTA : În contractul ce se va încheia cu operatorul se va prelua traseul/grupa de trasee pe care a fost desemnat câştigator. 

 

           

  Anexa 2.1.2 – Denumirea staţiilor şi amplasarea lor aferente traseului/grupei de trasee 

   

 

Nr. grupa 
Cod 

traseu 
Denumirea traseului Denumirea staţiilor şi amplasarea lor 

    

    

    

    

    

    

 

 

Notă : În contractul ce se va încheia cu operatorul se va prelua programul de circulaţie aferent traseului/grupei de trasee pe care a fost desemnat câştigator. 
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Anexa 3 la Contract 

 

         Anexa 3 - Bunuri  utilizate de Operator în executarea Contractului – Bunuri proprii 

 

         Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului la data de ......./....../.............. 

 

Clasificare 
 

Denumire bunuri 

mobile şi imobile 
 

Număr inventar la 

Operator 
 

Valoare de inventar 
 

Valoare amortizată 
 

Valoare rămasă la 

data de 

………….. 

      

      

      

      

 

      Bunuri proprii sunt bunurile care aparţin Operatorului şi care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata 

acestuia. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului. 
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Anexa 4 la Contract 

 

         Anexa 4 - Mijloace de Transport 

         Anexa 4.1 - Cerinţe Standard pentru Mijloace de Transport 

 

     Principii Generale 

         Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerinţelor obligatorii 

stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce priveşte "tipul" şi "categoria". Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerinţele 

standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autorităţile competente. 

         Pentru a asigura protecţia mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport 

trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de motoare şi carburanţi. 

         Cerinţele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi actualizate automat în situaţia apariţiei unor noi 

reglementări. În această situaţie, Părţile vor actualiza prezenta Anexă incluzând cerinţele tehnice noi stabilite prin lege. 

 

     Cerinţe generale standard pentru Autobuze 
    1. Condiţiile interioare şi exterioare ale mijloacelor de transport prin care se prestează servicii în temeiul prezentului Contract trebuie să fie 

permanent în concordanţă cu cerinţele stabilite de legislaţie. 

    2. Toate dispozitivele şi fiecare dintre acestea care sunt instalate în mijloacele de transport trebuie să fie păstrate şi reparate astfel încât toate 

vehiculele să poată fi utilizate în permanentă. 

    3. Fiecare mijloc de transport trebuie să fie dotat, cu casă de marcat fiscală în cazul în care titlurile de călătorie sunt eliberate în mijlocul de 

transport. 

    4. Zonele publicitare din interiorul şi în exteriorul vehiculelor nu vor afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinaţia, 

iar logo-ul Operatorului nu va acoperi nicio fereastră cu vizibilitate spre exterior. 

    5. Înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control lege pentru a se asigura că sunt curate, nu au suprafeţe alunecoase, 

deteriorate sau periculoase pentru călători, inclusiv dotările şi armăturile vehiculelor. 

    6. În fiecare zi, înainte de plecarea pe traseu, se va asigura că scaunele pentru călători nu sunt avariate, defecte sau deteriorate. 

 

     Cerinţe minime pentru Autobuze 
         Autobuzele în exploatare vor îndeplini cerinţele tehnice obligatorii cu privire la siguranţa şi protecţia mediului stipulate în legislaţia în 

vigoare, precum şi cerinţele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare. 

         Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi conform Anexei nr. 13, pct. 1.2.4 din "Reglementările privind 

certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în 

categoria de folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică RNTR 1" aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 

turismului nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa 4.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea  Serviciului public de transport călători 

        

Operatorul va întocmi o listă privind parcul auto care va cuprinde următoarele informaţii despre fiecare autobuz utilizat la prestarea 

Serviciului public de transport călători: 

 

Informaţii / caracteristici autobuz 

Numărul vehiculului  

Categoria  

Numărul de înmatriculare  

Numărul de inventar  

Mod de deţinere – în proprietate sau cu contract de leasing (P / L)  

Numar Licenţă Comunitară  

Numărul copiei conforme a Licenţei comunitare  

Anul de fabricaţie  

Durata de funcţionare rămasă  

Categoria de clasificare (grad de confort)  

Capacitatea de transport pentru pasageri - numărul de locuri pe scaune  

Dotarea cu instalaţie de aer conditionat  

Aspecte de protecţia mediului (standardul EURO)  

Mărimea în metri  Lxlxh  

Numărul de axe  

Tipul de podea  

Tipul  motorului  

Nivelul de zgomot  

Numărul de uşi de acces  

Numărul de ieşiri  

Adaptări pentru persoanele cu mobilitate redusă  

Alte dotari : Casă de marcat fiscal, Componente aferente sistemului de 

management al traficului, etc.  

 

Utilizarea combustibililor alternativi  

 

 

 

Mijloacele de transport utilizate vor fi cele prezentate de Operator în cadrul ofertei depuse în cadrul procedurii de achiziţie pentru atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii Serviciului. 
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Anexa 5 la contract 

   Anexa 5 –Tarife de călătorie 
         Anexa 5.1 - Tarife de călătorie aplicabile la Data Începerii  Contractului 

 

           Traseul/grupa de trasee ......................................................................... 

 

Tarife de călătorie 

-lei- 

(inclusiv TVA) 

BILETE DE CĂLĂTORIE 

KM 

S
ta

ţi
a 

1
 

S
ta

ţi
a 

2
 

S
ta

ţi
a 

3
 

S
ta

ţi
a 

4
 

S
ta

ţi
a 

5
 

S
ta

ţi
a 

6
 

S
ta

ţi
a 

7
 

S
ta

ţi
a 

8
 

S
ta

ţi
a 

9
 

S
ta

ţi
a 

1
0
 

S
ta

ţi
a 

..
. 

S
ta

ţi
a 

n
 

Staţia 1              

Staţia 2              

Staţia 3              

Staţia 4              

Staţia 5              

Staţia 6              

Staţia 7              

Staţia 8              

Staţia 9              

Staţia 10              

Staţia ...              

Staţia n              

 

 

Traseul/grupa de trasee .........................................................................  

 

Tarife de călătorie 

-lei- 

(inclusiv TVA) 

ABONAMENTE 

KM 

S
ta

ţi
a 

1
 

S
ta

ţi
a 

2
 

S
ta

ţi
a 

3
 

S
ta

ţi
a 

4
 

S
ta

ţi
a 

5
 

S
ta

ţi
a 

6
 

S
ta

ţi
a 

7
 

S
ta

ţi
a 

8
 

S
ta

ţi
a 

9
 

S
ta

ţi
a 

1
0
 

S
ta

ţi
a 

..
. 

S
ta

ţi
a 

n
 

Staţia 1              

Staţia 2              

Staţia 3              

Staţia 4              

Staţia 5              

Staţia 6              

Staţia 7              

Staţia 8              

Staţia 9              

Staţia 10              

Staţia ...              

Staţia n              

 

 

        Anexa 5.2 - Modalitatea de stabilire, ajustare şi modificare a Tarifelor de călătorie 
 

     Entitatea contractantă este liberă să stabilească tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport pe care Operatorul le va aplica 

călătorilor. Tarifele ce pot fi aplicate călătorilor sunt  Tarifele de călătorie, stabilite de către Entitatea Contractantă la nivelul tarifului mediu 

pe călătorie ofertat/estimat şi fundamentat de către Operator în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 în 

cazul transportului local sau, în cazul transportului judeţean, la nivelul tarifului calculat funcţie de nivelul tarifului mediu pe km/loc ofertat/aplicat de 

Operator, caz în care călătorii plătesc contravaloarea totală a serviciului de transport; 

     Stabilirea, ajustarea şi modificarea nivelului Tarifelor de călătorie pentru toate tipurile de Titluri de călătorie se aprobă prin hotărâre a 

Entităţii Contractate, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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Anexa 5.3 - Lista punctelor de distribuţie a titlurilor de călătorie şi programul de funcţionare 

 

 

Nr. 

crt. 
Nume societate Locaţia punctului de vânzare 

Tip legitimaţie de 

călătorie 

Program de funcţionare 

zile lucrătoare/zile nelucrătoare 

   Bilete  

   Abonamente  

   ...  

     

 

 

 

 

 

 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
Anexa 6 la Contract 

 

      Anexa 6 - Cerinţele privind contabilitatea separată  

 

Operatorul poate desfăşura şi alte activităţi, servicii de transport sau activităţi conexe care au legătură cu Serviciul public de transport în 

următoarele condiţii: 

    a) activităţile respectă legislaţia respectivului domeniu de activitate; 

    b) activităţile nu generează costuri asociate Serviciului public de transport călători şi nu afectează în niciun fel prestarea acestuia; 

    c) activităţile conexe prestate către terţi îşi acoperă în întregime costurile din veniturile colectate de la aceştia; 

    d) activităţile respectă mediul concurenţial. 

     Operatorul va ţine evidenţă contabilă separată pentru fiecare contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport în parte, precum 

şi pentru alte activităţi şi servicii care generează costuri sau venituri indirecte şi nu sunt asociate Serviciului public de transport, în funcţie de normele 

contabile şi fiscale în vigoare. 

     Principiile privind evidenţa contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt: 

    1) principiul costului total alocat, în cazul în care costul poate fi atribuit total Serviciului public de transport, precum costurile directe cu 

personalul, amortizarea, materiale, servicii efectuate de terţi, inclusiv serviciul datoriei societăţii care au legătură cu Serviciul public de transport; 

    2) principiul repartizării costului, în cazul în care un anumit cost nu poate fi atribuit total Serviciului public de transport, precum cheltuielile 

indirecte, cheltuielile generale şi administrative ale societăţii sau alte cheltuieli aferente mai multor moduri de transport. 

     Defalcarea pe moduri de transport a unor cheltuieli pentru care înregistrarea contabilă primară diferenţiată nu este posibilă se poate face 

prin utilizarea unei chei de repartizare în funcţie de ponderea numărului de vehicule în exploatare aferent fiecărui mod de transport din total vehicule 

exploatate de Operator. 

     Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative şi generale ale societăţii între Serviciul public de transport şi alte servicii/activităţi 

desfăşurate de Operator se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcţie de ponderea cifrei de afaceri aferentă celor două categorii de 

activităţi desfăşurate din total cifră de afaceri. 

     Costurile rezultate din ineficienţa prestării Serviciului public de transport călători, precum penalităţi, amenzi, provizioane, avarieri ale 

mijloacelor de transport sau alte cheltuieli neprevăzute datorate neglijenţei în exploatarea infrastructurii de transport sunt neeligibile şi nu se 

recunosc în calculul Compensaţiei. 

     Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Entităţii Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, 

inclusiv situaţiile financiare certificate de un Auditor certificat independent. 

     Raportul anual trebuie să conţină următoarele rapoarte specifice: 

    a) Bilanţul contabil şi anexele la acesta; 

    b) Raportul de gestiune al administratorilor; 

    c) Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic; 

    d) Raportul privind inventarierea patrimoniului; 

    e) Situaţia veniturilor; 

    f) Situaţia amortizării; 

    g) Situaţia costurilor directe; 

    h) Situaţia costurilor indirecte; 

    i) Numărul angajaţilor şi costurile de muncă 

 

A 
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Anexa 7 la Contract 

Indicatori de performanţă ai serviciului şi modalitatea de calcul al penalităţilor 

 

Anul ……. 

Traseul/grupa de trasee……………………………………….. 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Descriere mod de calcul, 

pentru o luna 
Mod transport 

Parametru 

Pondere 

indicator  

(din total 100%) 

Nivel parametru 

înregistrat 

Garanţia de bună execuţie (G) 

U.M. 

Nivel maxim, 

permis 

 lunar fără 

penalizare 

Valoare G (lei) ..... 

Reţinere din G. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-5) x 6 x G 

1 
Curse neregulate din culpa 

operatorului  

Procent curse neregulate din 

total curse  

Autobuz  

 
% 5 10 

  

2 
Curse neefectuate din culpa  

operatorului  

Procent curse neefectuate 

din total curse  

Autobuz  

 
% 5 15 

  

3 

Trasee neefectuate/anulate din 

culpa Operatorului pentru o durată 

mai mare de 24 ore  

Procent trasee 

neefectuate/anulate din total 

trasee atribuite 

Autobuz  

 % 1 20 

  

4 

Reclamaţii de 

la călători 

privind 

dotările de 

confort şi 

calitatea 

serviciului  

 

Fundamentate  

 

Numărul de reclamaţii 

fundamentate înregistrate  

Autobuz  

 
Nr. 5 3 

  

Rezolvate  

 

Numărul de reclamaţii 

fundamentate rezolvate în 

termen legal  

Autobuz  

 Nr. 5 2 

  

Nerezolvate  

 

Număr de reclamaţii 

fundamentate la care 

călătorii nu au primit 

răspuns în termen legal  

Autobuz  

 
Nr. 3 5 

  

5 
Protectia 

mediului 

Respectarea 

standardelor de 

poluare EURO cu 

care Operatorul a 

câstigat licitaţia 

Numărul de autovehicule 

care nu respectă standardele 

de poluare EURO raportat 

la numărul de autovehicule 

cu care Operatorul a 

castigat licitaţia 

Autobuz 

 
% 0 10 

  

6 Vehicule 
Vechimea medie a  

vehiculelor  

Vechimea medie a 

mijloacelor de transport cu 

care Operatorul a castigat 

licitaţia 

Autobuz ani* 0 10 

  

7 Sancţiuni şi penalităţi 

Cuantumul sancţiunilor şi 

penalităţilor plătite de 

operator pentru 

nerespectarea condiţiilor de 

calitate şi de mediu privind 

desfăşurarea transportului  

Toate 

 
Lei  3.800 10 

  

8 Respectarea prevederilor legale  

Numărul abaterilor de la 

prevederile legale constatate 

şi sancţionate de personalul 

împuternicit  

Toate 

 
Nr. 3 10 

  

9 Accidente în trafic  

Numărul accidentelor în 

trafic din vina personalului 

propriu al operatorului 

Toate 

 
Nr. 0 5 
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* Vechimea medie a mijloacelor de transport va fi aceea cu care a câştigat licitaţia, în primul an de executare a contractului, aceasta putând creşte pe perioada derulării contractului  la un nivel acceptat de 11 ani, fară a 

se putea depăşi 12 ani vechime medie, cu plata de către operator a unei penalizări de 1 % din valoarea garanţiei de buna execuţie în situaţia depăşirii vechimii medii de 12 ani a vehiculelor. 

 

 NOTĂ: 

- Entitatea contractantă va monitoriza şi evalua indicatorii de mai sus numai pe bază de verificări, astfel: 

    a) verificarea prin sondaj a ieşirilor şi intrărilor programate din/în traseu, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat ; 

    b) verificarea prin sondaj a prestaţiei efective în staţiile de plecare, intermediare şi terminus, în conformitate cu orarele Programul de circulaţie; 

    c) verificarea prin sondaj a ieşirilor neprogramate din traseu;  

    d) evaluarea şi analiza incidentelor în trafic, pentru stabilirea responsabilităţilor şi sanctiunile aplicate Operatorului pentru cursele neefectuate din culpa să. 

 

 

- Entitatea contractantă va stabili valoarea garanţiei de bună execuţie în care se vor reţine penalităţile aferente neîndeplinirii indicatorilor de performanţă şi alte sume datorate de Operator în baza prezentului 

Contract. Această Garanţie este baza de calcul pentru calculul penalităţilor pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă. Fiecărui indicator îi este alocat un coeficient, un prag sub care penalizarea nu se aplică, şi, 

în funcţie de acest coeficient, o valoare maximă a garanţiei aferentă indicatorului, calculată din valoarea totală a garanţiei. Deducerile din fiecare indicator vor fi calculate ca procent din deducerile maxime, proporţional 

cu punctele de penalizare, dacă acestea depăşesc pragul maxim stipulat. În cazul în care punctele de penalizare ale unui indicator depăşesc valoarea maximă stipulată, garanţia reţinută pentru acel indicator va fi limitată 

la valoarea să maximă, însă punctele care depăşesc valoarea maximă vor fi înregistrate ca încălcări ale Contractului de către Operator şi pot duce la rezilierea unilaterală a Contractului. 
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Anexa 8 la Contract 

 

Anexa 8 - Indicele de satisfacţie a călătorilor 

 

Indicele de satisfacţie a călătorilor se evaluează după următoarea procedură: 

    1) Entitatea contractantă organizează şi finanţează evaluări anuale ale indicelui de satisfacţie a călătorilor; 

    2) Evaluarea este încredinţată unor terţe persoane independente, care efectuează studii privind gradul de satisfacţie al călătorilor pe bază 

de chestionare şi sondaje; 

    3) Metodologia pentru efectuarea studiului şi calcularea indicelui privind gradul de satisfacţie al călătorilor se realizează, după cum 

urmează: 

    i. Metodologia trebuie să fie conformă cu cerinţele incluse în Standardul SR EN 13816:2003 Transport. Logistică şi servicii. Transport 

public de călători. Definirea calităţii serviciului, obiective şi măsurare. 

    ii. Indicatorii de performanţă stabiliţi în anexa 7 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de 

satisfacţie a călătorilor. Pot fi totodată adăugaţi şi alţi indicatori relevanţi pentru evaluarea calitativă a serviciilor, precum curăţenia vehiculului, 

comportamentul angajaţilor Operatorului, siguranţa percepută etc. Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiţi şi a 

indicatorilor de calitate percepuţi de călători. 

    iii. Rezultatul final al studiului include un procent de călători mulţumiţi datorită performanţei indicatorilor cheie stabiliţi în anexa 7, şi 

un număr de pasageri nemulţumiţi prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacţie a aşteptărilor acestora. 

    iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacţie al călătorilor derivat din studiul efectuat şi indicatorii de performanţă 

şi calitate oferiţi, evaluaţi de către Entitatea contractantă, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea 

calităţii transportului public. 

Noile planuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor-cheie şi revizuirea 

Programului de Transport pentru anul următor. 

Indicele de satisfacţie a călătorilor nu va fi considerat indicator de performanţă şi prin urmare nu poate intra în calcul penalităţilor. Pentru o 

determinare corectă a evoluţiei gradului de satisfacţie, primul sondaj va fi efectuat la începutul derulării contractului şi va reprezenta reper pentru 

viitoarele sondaje de evaluare a indicelui de satisfacţie a călătorilor. 
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Anexa 9 la Contract 

 

Anexa 9 - Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului de Transport 
 

  1. Principii 

    1) Prezenta metodologie defineşte principalii parametri care determină performanţa Operatorului în cadrul Programului de Transport. 

    2) Entitatea contractantă va monitoriza, evalua şi înregistra prestaţia Operatorului în cadrul Programului de Transport prin mecanismul următor : 

   - Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Entitatea contractantă va elabora şi implementa sondaje de control 

periodice privind serviciul public de transport, prin care se vor aduna informaţiile necesare pentru monitorizarea şi evaluarea Programului de 

Transport. 

    3) Raportarea şi evaluarea prestării Programului de Transport se face prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la punctul 5). 

Raportarea şi evaluarea serviciului are un caracter permanent şi va fi efectuată pe baza unui proces colaborativ după cum urmează:  

    - De către Operatorul de transport ca proces intern în cadrul activităţii generale de management în vederea asigurării unui nivel ridicat de 

eficienţă a activităţii proprii. 

    - De către Entitatea Contractantă ca activitate cu caracter continuu pentru urmărirea modului de îndeplinire a indicatorilor de 

performanţă asumaţi prin contractul de servicii publice.  

    4) Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport 

Raportarea şi evaluarea serviciului public realizată în comun de către Entitatea Contractanta şi Operatorul de transport presupune 

elaborarea de către Operator şi verificarea de către Entitatea Contractantă a unui raport trimestrial privind gradul de îndeplinire al obligaţiilor 

contractuale; formularul de raport va fi agreat de către părţile implicate. Raportul va urmării cu precădere gradul de îndeplinire a indicatorilor 

asumaţi prin Anexa nr. 7. 

    5) Indicatorii-cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele şi categoria parcursului în kilometri. Cursele sunt evaluate 

după cum urmează: 

    I. Curse regulate. 

    II. Curse neregulate din culpa Operatorului. 

    III. Curse neregulate fără culpa Operatorului. 

    IV. Curse neefectuate fără culpa Operatorului. 

    V. Curse efectuate parţial fără culpa Operatorului. 

    VI. Curse neefectuate din culpa Operatorului. 

     

    Modul de evaluare a tipurilor de curse conform condiţiilor prevăzute la pct. 5), este următorul: 

    

      I. O cursă regulată este o cursă care: 

    a) Este prestată în mod regulat atunci când se iniţiază de la o staţie de plecare respectând orarul aprobat, circulaţia are loc de-a lungul unui traseu 

prestabilit, oprindu-se în toate staţiile de-a lungul traseului. 

    b) Sau, este considerată a fi regulată şi este evaluată ca atare în oricare din următoarele cazuri: 

    i.  Plecare dintr-o staţie cu o întârziere de până la 10 (zece) minute din programul de circulaţie aprobat, care este compensată până ajunge la 

jumătatea traseului.  

    ii. Urmând instrucţiunile furnizate de către autorităţi cum ar fi Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, Poliţia Rutieră, etc. prin 

completarea formularului necesar sau într-un mod operaţional (prin intermediul unui post de radio sau un dispozitiv de la bord).  

   iii. În cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin, coordonat cu Entitatea Contractantă.  

 

    II. O cursă neregulată din culpa Operatorului este o cursă care se efectuează, însă:    a) nu respectă orarul traseului, cu abatere mai mare 

decât cea admisă la clauza I lit. b) pct. i);  

   b) are o abatere de la traseu, fără omiterea vreunei staţii, dar fără un ordin coordonat cu Entitatea Contractantă.  

 

 

   III. O cursă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel în următoarele cazuri:  

   a) la o abatere de la orarul traseului peste limita admisă, datorată unuia dintre motivele indicate la clauza IV sau V;  

   b) la schimbarea unui vehiculul care are ca efect o întârziere de până la 6 (şase) minute faţă de ora de sosire. O întârziere mai mare de 6 (şase) 

minute este permisă numai cu acordul Entităţii Contractante. 

 

   IV. O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către Operator pentru unul din următoarele 

motive enumerate în mod exhaustiv:  

  a) impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea serviciului de transport planificat conform orarului;  

  b) semafoare nefuncţionale şi semafoare cu regim special de funcţionare;  

  c) drumuri necurăţate de zăpadă şi/sau cu polei;  

  d) suprafaţa drumului este într-o stare proastă, împiedicând circulaţia transportul public judeţean în condiţiile tehnice, de siguranţă şi de confort 

stabilite;  

  e) zone inundate pe parcursul traseelor;  

  f) mitinguri, manifestări, precum şi evenimente permise şi/sau efectuate printr-un ordin al unei autorităţi competente;  

  g) ca urmare a comunicării de către Entitatea Contractantă a unei perioadele de aşteptare în efectuarea călătoriei.  

 

   V. O cursă efectuată parţial fără culpa Operatorului este o cursă care nu a putut fi executată în mod corect din cauza unuia din următoarele 

motive:  

   a) accident de circulaţie rutier fără culpa Operatorului împiedicând astfel circulaţia;  

   b) accidente de circulaţie rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulaţiei;  

   c) un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător, pe traseul de deplasare alocat în mod normal transporturi public, împiedicând astfel 

circulaţia;  

   d) lucrări de reparaţii în regim de urgenţă fără ordin din partea Entităţii Contractante;  

   e) actele de vandalism într-un vehicul, cu informarea Entităţii Contractante de către în termen de 60 de minute;  

   f) călători pentru care s-a solicitat intervenţia echipajelor de urgenţă;  

   g) la intervenţiile organelor de control în trafic, de apărare sau ordine publică;  

   h) impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce conduce la nerespectarea orarului din Programul de Circulaţie.  
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   VI. O cursă neefectuată din culpa Operatorului este o cursă în care vehiculul:  

    i) circulă cu un dispozitiv de bord nefuncţional sau Operatorul nu a respectat măsurile de conformare dispuse de Entitatea Contractantă pentru 

asigurarea funcţionării dispozitivului de bord al vehiculului; 

    ii) se abate de la traseu, fără a se afla într-una din situaţiile prevăzute la Clauzele IV şi V sau fără aprobarea Entităţii Contractante; 

    iii) nu opreşte în una sau mai multe staţii pentru a permite îmbarcarea/debarcarea călătorilor; 

    iv) este implicat într-un accident de circulaţie cu alt vehicul al Operatorului. 
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Anexa 10 la Contract 

 

 

Anexa 10 - Caietul de sarcini al serviciului  de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi 

Se anexează Caietul de sarcini al serviciului  de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi elaborat şi 

aprobat de către Entitatea contractantă  prin Hotararea Consiliului Judeţean Galaţi nr. ____/_____în conformitate cu prevederile din Ordinul 

ministrului transporturilor nr. 972/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru prestarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local. 
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Anexa 11 la Contract 

 

 

Anexa nr. 11 - Regulamentul pentru efectuarea Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 

Galaţi  

Se anexează Regulamentul pentru efectuarea Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi 

elaborat şi aprobat de către Entitatea contractantă prin Hotararea Consiliului Judeţean Galaţi nr. ____/_____în conformitate cu prevederile din 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru prestarea transportului public local şi a Caietului de 

sarcini-cadru al serviciilor de transport public local. 
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Anexa 12 la Contract 

 

 

Anexa 12 - Resursele umane şi protecţia socială a angajaţilor Operatorului  

          Operatorul va aplica propria sa politică de selecţie, calificare, instruire, recalificare, concediere şi salarizare, potrivit Contractului Colectiv 

de Muncă, Codului Muncii, şi prevederilor legale în vigoare. 

         Activitatea de planificare a resurselor umane urmează specificul activităţii societăţii şi are scopul de a asigura personalul calificat necesar, 

cu instruire profesională şi competenţe adecvate pentru cerinţele activităţii. 

     

     La data semnarii prezentului Contract, operatorul are următoarea structură de personal : 

 

Categorie personal Număr Observaţii 

Personal administrativ   

Personal direct implicat în activitatea de transport public   

Personal pentru alte activităţi   

TOTAL PERSONAL   

 

 

         Operatorul se obligă să respecte toate normele naţionale şi europene referitoare la protecţia socială a angajaţilor, inclusiv cele referitoare la 

măsurile de protecţie socială luate în cazul concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, precum şi reglementările privind 

combaterea discriminării la locul de muncă. 

         Personalul cu atribuţii în siguranţa traficului va face periodic subiectul unei examinări psihologice şi medicale, potrivit legislaţiei în 

vigoare. 

         Personalul Operatorului este pe deplin conştient de obligaţia sa de a se conforma reglementărilor în vigoare, instrucţiunilor şi altor 

documente din care reies sarcini şi responsabilităţi, precum şedinţe, discuţii, panouri informative. 

         Pentru a atinge şi menţine competenţa necesară pentru activităţile prestate potrivit prezentului contract, se vor identifica, planifica şi 

conduce activităţi de instruire pentru toate categoriile de angajaţi ai Operatorului. Cursurile de instruire vor fi ţinute în domeniul profesional, al 

managementului calităţii şi al siguranţei la lucru. 
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Anexa 13 la contract 

 

Anexa 13 - Licenţă de traseu 

I. 

Model de imprimat Format A4 hartie orange cu fond stema României 

(faţă) 

 

ROMÂNIA 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 

LICENŢĂ DE TRASEU 

Seria  ______   Nr.  ________   

Servicii publice de transport judeţean de persoane  

 

 Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier : 

   

 

 

 

 Valabilă de la data de _______________  până la data de   _______________    

 

 Eliberată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport          

 judeţean de persoane nr.____________ din data de_______________ 

 

            Emitent: 

                                                                             Consiliul Judeţean Galaţi 
                                                                                                                   

   

                                                                                 (semnătură şi ştampilă) 

                                                                                

 

  Data eliberării: ______________________ 

 

  Operatorul de transport rutier poate efectua servicii publice de transport judeţean de persoane, pe traseul menţionat pe verso, numai cu 

autovehicule având capacitatea menţionată în caietul de sarcini anexat şi în conformitate cu acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(verso) 

Traseul:  ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 
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Seria  _____   Nr. __________ 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI           Operator de transport rutier 

            _____________________ 

 

II.   

CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU 

 Seria  _____  Nr.  _______*1 

 

Servicii publice de transport judeţean de persoane  

 

A. Denumirea traseului: ________________________________________ 

 

     

DUS 

Km 
Nr 

Staţie 
Denumirea staţiei 

ÎNTORS 

Ora plecare Ora plecare 

C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

(verso) 

 

B. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini : 

1. Zilele în care circulă: ………….. 

2. Numărul de autovehicule necesar/nr.înmatriculare :  

3. Amenajările şi dotările autovehiculului : 

4. Numărul de şoferi necesar :  

 

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/staţiilor : 

 

Nr. crt Autogara (staţie) Nr./data contract Valabil până la…… 

    

    

    

    

    

    

 

                Operator de transport                                            Consiliul Judeţean Galaţi 

 

         __________________________         __________________ 

                 (semnătură şi ştampilă)                 (semnătură şi ştampilă) 

*1 Se înscriu seria şi numărul licenţei de traseu 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Anexa nr. 7 

la Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a  

unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi 

 

 

 

 

VALOAREA ESTIMATĂ 

a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 

unităţii administrativ-teritoriale judeţul Galaţi 

 

 

Valoarea totală estimată a Contractului de delegare pentru durata propusă de 5 ani (60 luni) este obţinută prin însumarea valorii totale anuale 

a serviciului (cheltuielile la care se adaugă un profit rezonabil) pentru fiecare din cele 7 de Loturi, multiplicată cu 5. În cazul grupelor cu mai multe 

trasee, valoarea grupei/lotului este valoarea obţinută din însumarea valorilor traseelor care o compun. 

Valoarea totală estimată a Contractului de delegare este 242.813.541,79 fără TVA. 

 

Tarif mediu estimat microbuz (capacitate minimă 10 locuri) = 4 lei/km. 

Tarif mediu estimat autobuz (capacitate minimă 23 locuri) = 7 lei/km. 

Tarif mediu estimat pe trasee cu mai multe mijloace de transport = media aritmetică a tarifelor corespunzătoare capacităţilor solicitate. 
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VALOAREA ESTIMATĂ  a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a  

Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi 
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1 1 

I 

Stoicani – Tuluceşti – Galaţi 30 20 10 5 7 2,17 8 6778,564 7357,15 390401,00 1952004,98 4 7.808.019,92 

39.930.917,15 

4 4 Chiraftei – Drăculeşti – Galaţi 43 4 10 1 7 0,00 0   2408,00 125559,86 627799,312 4 2.511.197,25 

9 9 Galaţi – Folteşti – Oancea 58 5 10 2 7 0,00 0   4060,00 211699,77 1058498,84 4 4.233.995,36 

10 10 Galaţi – Oancea – Băneasa 76 4 10 2 7 2,00 2   3648,00 190216,93 951084,672 4 3.804.338,69 

11 11 
Galaţi – Oancea – Suceveni – Tg. 

Bujor 
101 2 23 1 7 0,00 0   

2828,00 147459,84 737299,192 7 5.161.094,34 

12 12 Aldeşti – Oancea – Galaţi 94 2 10 1 7 0,00 0   2632,00 137239,85 686199,248 4 2.744.796,99 

15 15 Galaţi – Scânteieşti – Fântânele 38 8 10 2 7 2,17 3   3760,65 196090,64 980453,2 4 3.921.812,80 

16 16 Galaţi – Cuca – Băleni 48 7 10 2 7 1,17 3   4366,29 227670,60 1138353,024 4 4.553.412,10 

17 17 Măcişeni – Cuca – Galaţi 73 2 10 1 7 2,17 2   1410,36 73540,12 367700,597 4 1.470.802,39 

18 18 Galaţi – Cuca – Adam - Ciurești 97 2 10 1 7 2,17 1   2294,52 119642,44 598212,192 4 2.392.848,77 

59 61 
Galaţi – Vânători – Tuluceşti 

(Padurea Gârboavele) 
13 7 10 1 7 0,00 0   

1274,00 66429,93 332149,636 4 1.328.598,54 

2 2 

II 

Galaţi – Folteşti – Tg. Bujor 55 10 10 3 7 1,17 6   6926,08 361145,31 1805726,56 4 7.222.906,24 

34.784.990,50 

3 3 
Galaţi – Tg. Bujor – Crăieşti - 

Măcișeni 
89 2 10 1 7 0,00 0   

2492,00 129939,86 649699,288 4 2.598.797,15 

5 5 Galaţi – Tg. Bujor – Roşcani 69 2 10 1 7 0,00 2   1932,00 100739,89 503699,448 4 2.014.797,79 

6 6 Drăguşeni – Tg. Bujor – Galaţi 86 2 10 1 7 2,17 2   1660,62 86589,62 432948,08 4 1.731.792,32 

7 7 Galaţi – Tg. Bujor – Zărneşti 75 2 10 1 7 0,00 0   2100,00 109499,88 547499,4 4 2.189.997,60 

8 8 Galaţi – Folteşti – Măstăcani 44 4 10 1 7 0,00 0   2464,00 128479,86 642399,296 4 2.569.597,18 

13 13 Galaţi – Tg. Bujor – Bereşti 87 3 23 1 7 0,00 0 6570 3654,00 197099,79 985498,956 7 6.898.492,69 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

 

 

14 14 Galaţi – Bereşti – Vădeni 115 3 10 2 7 0,00 0   4830,00 251849,72 1259248,62 4 5.036.994,48 

27 27 Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti 20 2 10 1 7 2,17 2   386,40 20147,98 100739,8896 4 402.959,56 

57 58 Galaţi – Tg. Bujor – Ciureşti 110 2 10 1 7 0,00 0   3080,00 160599,82 802999,12 4 3.211.996,48 

58 59 Galaţi – Vârlezi – Rădeşti 90 1 10 1 7 2,17 1   869,40 45332,95 226664,7516 4 906.659,01 

19 19 

III 

Galaţi – Smârdan – Cişmele 17 39 10 4 7 2,17 19   7878,50 410806,97 2054034,86 4 8.216.139,44 

67.088.625,24 

20 20 Negrea – Schela – Galaţi 29 11 10 2 7 1,17 5 -6048,5648 4126,70 209129,13 1045645,64 4 4.182.582,56 

21 21 Galaţi – Smârdan – Pechea 38 15 10 5 7 2,17 15 6044,40 5503,23 292998,36 1464991,824 4 5.859.967,30 

22 22 Rediu – Pechea – Galaţi 49 8 23 2 7 2,17 3 6044,4048 4849,25 258898,12 1294490,624 7 9.061.434,37 

23 23 
Galaţi – Pechea – Valea Mărului 

(sat Mândreşti) 
68 9 23 3 7 2,17 5 8059,2064 

7090,63 377784,51 1888922,544 7 13.222.457,81 

24 24 Galaţi – Smârdan – Pechea 38 12 23 4 7 2,17 1,5 2266,6518 6136,32 322231,73 1611158,643 7 11.278.110,50 

25 25 Costache Negri – Pechea – Galaţi 49 3 23 1 7 0,00 0   2058,00 107309,88 536549,412 7 3.755.845,88 

26 26 Galaţi – Pechea – Călmăţui 58 3 23 2 7 0,00 0   2436,00 127019,86 635099,304 7 4.445.695,13 

28 28 Galaţi – Pechea – Cotoroaia 94 1 23 1 7 0,00 0   1316,00 68619,92 343099,624 7 2.401.697,37 

29 29 Galaţi – Pechea – Adam 94 1 10 1 7 0,00 0   1316,00 68619,92 343099,624 4 1.372.398,50 

30 30 Galaţi – Valea Mărului – Cerţeşti 89 1 10 1 7 0,00 0   1246,00 64969,93 324849,644 4 1.299.398,58 

31 31 Galaţi – Valea Mărului – Smulţi 78 1 23 1 7 0,00 0   1092,00 56939,94 284699,688 7 1.992.897,82 

32 32 

IV 

Vasile Alecsandri – Braniştea – 

Galaţi 
24 24 10 5 7 1,17 10 -2502,8544 

7501,15 388628,14 1943140,704 4 7.772.562,82 

58.291.636,02 

33 33 Galaţi – Năneşti – Nămoloasa 68 1 10 1 7 0,00 0   952,00 49639,95 248199,728 4 992.798,91 

34 34 Galaţi – Independenţa – Tecuci 80 36 10 12 7 0,00 0   40320,0 2102397,7 10511988,48 4 42.047.953,92 

35 35 Galaţi – Independenţa – Tecuci 86 3 23 1 7 0,00 0   3612,00 188339,79 941698,968 7 6.591.892,78 

36 36 Tecuci – Pechea – Galaţi 85 1 10 1 7 2,00 1   850,00 44321,38 221606,9 4 886.427,60 

38 38 

V 

Tecuci – Matca Ramificaţie – 

Cudalbi 
27 6 10 1 7 2,00 2 -5130 

2052,00 101867,03 509335,128 4 2.037.340,51 

13.278.242,40 

39 39 Tecuci – Valea Mărului – Smulţi 35 4 10 1 7 0,00 0   1960,00 102199,89 510999,44 4 2.043.997,76 

40 40 Tecuci – Valea Mărului – Corni 33 2 10 1 7 0,00 0   924,00 48179,95 240899,736 4 963.598,94 

41 40 Tecuci – Drăguşeni – Smulţi 44 4 10 1 7 2,17 2   2081,62 108541,59 542707,968 4 2.170.831,87 

42 42 Corod – Matca – Tecuci 23 5 10 2 7 2,17 3   1310,18 68316,50 341582,476 4 1.366.329,90 

43 43 Tecuci – Corod – Cârlomăneşti 40 3 10 1 7 0,00 0   1680,00 87599,90 437999,52 4 1.751.998,08 

44 44 Tecuci – Corod – Cotoroaia 43 5 10 1 7 2,17 1   2823,16 147207,27 736036,332 4 2.944.145,33 

45 45 

VI 

Tecuci – Frunzeasca – Ţepu 22 7 10 1 7 2,00 3 -4180 1892,00 94474,18 472370,888 4 1.889.483,55 

17.422.415,63 46 46 Tecuci – Gohor – Toflea 36 6 10 2 7 2,00 2 -3420 2736,00 139242,70 696213,504 4 2.784.854,02 

47 47 Tecuci – Tălpigi – Ghidigeni 27 12 23 2 7 2,00 7 -15390 3780,00 181709,78 908548,92 7 6.359.842,44 
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48 48 Tecuci – Frunzeasca – Munteni 13 11 23 1 7 2,00 3 -2470 1846,00 93785,61 468928,044 7 3.282.496,31 

49 49 Tecuci – Munteni – Priponeşti 34 4 10 1 7 2,00 2 -6460 1632,00 78637,05 393185,248 4 1.572.740,99 

50 50 Tecuci – Priponeşti – Ciorăşti 35 3 10 1 7 0,00 0   1470,00 76649,92 383249,58 4 1.532.998,32 

37 37 

VII 

Salcia – Barcea – Tecuci 21 7 10 1 7 2,00 4 -9975 1722,00 79814,90 399074,508 4 1.596.298,03 

12.016.714,85 

51 51 Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni 24 5 10 1 7 2,00 2 640 1488,00 78228,49 391142,432 4 1.564.569,73 

52 52 Tecuci – Nicoreşti – Vişina 29 5 10 1 7 2,00 2   1798,00 93752,75 468763,772 4 1.875.055,09 

53 53 Tecuci – Nicoreşti – Ionăşeşti 29 4 10 1 7 2,00 2   1392,00 72582,78 362913,888 4 1.451.655,55 

54 54 Tecuci – Nicoreşti – Huleşti 28 2 10 1 7 0,00 0   784,00 40879,96 204399,776 4 817.599,10 

55 55 Tecuci – Furceni – Movileni 16 9 10 1 7 2,00 5 -3040 1696,00 85394,19 426970,944 4 1.707.883,78 

56 56 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi 34 8 10 1 7 2,00 5 -12920 3128,00 150182,68 750913,392 4 3.003.653,57 

      

Total 
314

8 
377  103     202.912,

22 

10.545.27

8,00 
52.726.390,01  242.813.541,79 242.813.541,79 
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CAPITOLUL I 

1. Introducere  

Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare pentru achiziţia având ca obiect „Contract de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi”.  

Obiectul Contractului îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului 

public de transport  judeţean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi. 

Caietul de sarcini conţine specificaţii privind condiţiile ce trebuie îndeplinite astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze oferta 

corespunzătoare cu necesităţile entităţii contractante. 

 

2. Date generale 

2.1. Denumirea achiziţiei 

„Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de  persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi”.  

 Contractul de delegare a gestiunii urmează a se încheia între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi şi operatorii de transport rutier desemnati câştigători ai procedurii competitive de atribuire a serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate pe cele 7 grupe de trasee, după cum urmează: 

 

Cod traseu 

nou 

Cod traseu 

vechi 

Grupa/ 

Lot 
Denumire traseu Km/ sens 

Nr. curse 

planificate/

zi 

Capacitate min. 

Nr. 

vehicule  

active 

1 1 

I 

Stoicani – Tuluceşti – Galaţi 30 20 10 5 

4 4 Chiraftei – Drăculeşti – Galaţi 43 4 10 1 

9 9 Galaţi – Folteşti – Oancea 58 5 10 2 

10 10 Galaţi – Oancea – Băneasa 76 4 10 2 

11 11 Galaţi – Oancea – Suceveni – Tg. Bujor 101 2 23 1 

12 12 Aldeşti – Oancea – Galaţi 94 2 10 1 

15 15 Galaţi – Scânteieşti – Fântânele 38 8 10 2 

16 16 Galaţi – Cuca – Băleni 48 7 10 2 

17 17 Măcişeni – Cuca – Galaţi 73 2 10 1 

18 18 Galaţi – Cuca – Adam - Ciureşti 97 2 10 1 

59 61 
Galaţi – Vânători – Tuluceşti (Padurea 

Gârboavele) 
13 7 10 1 

2 2 

II 

Galaţi – Folteşti – Tg. Bujor 55 10 10 3 

3 3 Galaţi – Tg. Bujor – Crăieşti - Măcişeni 89 2 10 1 

5 5 Galaţi – Tg. Bujor – Roşcani 69 2 10 1 

6 6 Drăguşeni – Tg. Bujor – Galaţi 86 2 10 1 

7 7 Galaţi – Tg. Bujor – Zărneşti 75 2 10 1 

8 8 Galaţi – Folteşti – Măstăcani 44 4 10 1 

13 13 Galaţi – Tg. Bujor – Bereşti 87 3 23 1 

14 14 Galaţi – Bereşti – Vădeni 115 3 10 2 

27 27 Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti 20 2 10 1 

57 58 Galaţi – Tg. Bujor – Ciureşti 110 2 10 1 

58 59 Galaţi – Vârlezi – Rădeşti 90 1 10 1 

19 19 

III 

Galaţi – Smârdan – Cişmele 17 39 10 4 

20 20 Negrea – Schela – Galaţi 29 11 10 2 

21 21 Galaţi – Smârdan – Pechea 38 15 10 5 

22 22 Rediu – Pechea – Galaţi 49 8 23 2 

23 23 
Galaţi – Pechea – Valea Mărului (sat 

Mândreşti) 
68 9 23 3 

24 24 Galaţi – Smârdan – Pechea 38 12 23 4 

25 25 Costache Negri – Pechea – Galaţi 49 3 23 1 

26 26 Galaţi – Pechea – Călmăţui 58 3 23 2 

28 28 Galaţi – Pechea – Cotoroaia 94 1 23 1 

29 29 Galaţi – Pechea – Adam 94 1 10 1 

30 30 Galaţi – Valea Mărului – Cerţeşti 89 1 10 1 

31 31 Galaţi – Valea Mărului – Smulţi 78 1 23 1 

32 32 

IV 

Vasile Alecsandri – Braniştea – Galaţi 24 24 10 5 

33 33 Galaţi – Năneşti – Nămoloasa 68 1 10 1 

34 34 Galaţi – Independenţa – Tecuci 80 36 10 12 

35 35 Galaţi – Independenţa – Tecuci 86 3 23 1 

36 36 Tecuci – Pechea – Galaţi 85 1 10 1 

38 38 

V 

Tecuci – Matca Ramificaţie – Cudalbi 27 6 10 1 

39 39 Tecuci – Valea Mărului – Smulţi 35 4 10 1 

40 40 Tecuci – Valea Mărului – Corni 33 2 10 1 

41 40 Tecuci – Drăguşeni – Smulţi 44 4 10 1 

42 42 Corod – Matca – Tecuci 23 5 10 2 
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43 43 Tecuci – Corod – Cârlomăneşti 40 3 10 1 

44 44 Tecuci – Corod – Cotoroaia 43 5 10 1 

45 45 

VI 

Tecuci – Frunzeasca – Ţepu 22 7 10 1 

46 46 Tecuci – Gohor – Toflea 36 6 10 2 

47 47 Tecuci – Tălpigi – Ghidigeni 27 12 23 2 

48 48 Tecuci – Frunzeasca – Munteni 13 11 23 1 

49 49 Tecuci – Munteni – Priponeşti 34 4 10 1 

50 50 Tecuci – Priponeşti – Ciorăşti 35 3 10 1 

37 37 

VII 

Salcia – Barcea – Tecuci 21 7 10 1 

51 51 Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni 24 5 10 1 

52 52 Tecuci – Nicoreşti – Vişina 29 5 10 1 

53 53 Tecuci – Nicoreşti – Ionăşeşti 29 4 10 1 

54 54 Tecuci – Nicoreşti – Huleşti 28 2 10 1 

55 55 Tecuci – Furceni – Movileni 16 9 10 1 

56 56 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi 34 8 10 1 

      Total 3148 377  103 

 

 

 

2.2. Entitatea contractantă 

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi – prin Consiliul Judeţean Galaţi 
Sediul : Str Eroilor, nr.7, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi 

Tel:  0236460703 

E-mail: conducere@cjgalati.ro 

 

2.3. Cod CPV 

60112000-6 Servicii de transport rutier public (Rev.2) 

 

2.4. Valoarea estimată a achiziţiei 

Valoarea totala estimată a contractului este de 242.813.541,79 lei fără TVA. 

Valorile estimate fără TVA ale achiziţiei/contractului pe loturi/grupe : 

 

Nr. Lot Nr. grupă 
Total valoare LOT  / 5 ani                                                                   

-lei fără TVA - 

01 01 39.930.917,15 

02 02 34.784.990,50 

03 03 67.088.625,24 

04 04 58.291.636,02 

05 05 13.278.242,40 

06 06 17.422.415,63 

07 07 12.016.714,85 

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ  

[lei fără TVA] 

242.813.541,79 

 
 

 

 

CAPITOLUL II  

 

Obiectul caietului de sarcini 

1. Prezentul caiet de sarcini, stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în 

Judeţul Galaţi, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice 

de efectuare a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune. 

3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor de realizare a serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

4. Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de 

performanţă şi siguranţă în exploatare. 

5. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia 

mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Galaţi. 

6. Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate, în judeţul Galaţi. 

 

CAPITOLUL III 

 

Cadrul juridic 

1. Cadrul legislativ aplicabil  

1.1. Legislaţia în domeniului transportului rutier de persoane prin curse regulate 

 Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 

transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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 Comunicarea Comisiei 2014/C 92/01  referitoare la orientări pentru  interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile 

publice de transport feroviar şi rutier de călători. 

 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condiţiile  care 

trebuie îndeplinite pentru  exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier.   

 Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public  local şi a 

Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de  transport public local.  

 Ordonanţa de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii  nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 

privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C  nr. 206/2007 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru 

serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordonanţa de Guvern nr. 19/1997 privind transporturile, republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;         

 Ordonanţă de Guvern nr. 37/2007  privind stabilirea cadrului de  aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele 

de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a   activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate. 

 Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de  transport 

rutier, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul ministrului transporturilor nr. 2133/2005  pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor 

înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în  categoria de folosinţă conform  destinaţiei, prin 

inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, cu  modificările şi completările  ulterioare. 

 Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip 

şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

1.2. Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

 Legea achiziţiilor sectoriale nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul comun ANRSCUP/ANAP nr. 131/1.401/2019  privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul 

procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze 

şi/sau tramvaie. 

 

1.3. Legislaţia în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare. 

 Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 

serviciile de transport public local şi judeţean de persoane, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru situaţiile neacoperite de prezenta documentaţie de atribuire se aplică reglementările în vigoare la data licitaţiei (legislaţie 

privind protecţia muncii, legislaţie în domeniul asigurărilor sociale, legislaţie privind regimul substanţelor periculoase, legislaţie în 

domeniul situaţiilor de urgenţă şi PSI, etc.). 

 

2. Situaţia existentă. Context şi necesitate 

Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de autoritate a administraţiei publice judeţene are atribuţii în asigurarea, organizarea, reglementarea, 

coordonarea şi controlul prestării serviciilor de transport public defăşurat pe raza administrativ-teritorială a judeţului Galaţi.  

În conformitate cu:  

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 

publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, se realizează prin contracte de delegare a 

gestiunii, pe baza licenţelor de traseu. În acest sens, este necesară încheierea contractului/contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport persoane în judeţul Galaţi. 

Transportul rutier judeţean de persoane ce a avut până la 31.12.2018 caracteristicile unui unei activităţi prestate în regim comercial, trece în 

sfera serviciilor publice de transport, în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului  din 23 octombrie 

2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de calatori şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu modificarile aduse de Legea nr. 328/2018 asupra Legii 92/2007 a serviciilor publice 

de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale.  

Prin adoptarea O.U.G. nr. 51/2019, transportul judeţean redevine o activitate prestată în regim comercial (şi intră sub incidenţa prevederilor 

O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare) însă, prin Legea nr. 34/2020 de abrogare a acestei 

ordonanţe de urgenţă, regimul juridic al transportului judeţean de persoane redevine unul de serviciu public, astfel că operatorul va furniza serviciul 

de transport judeţean de persoane prin curse regulate cu respectarea obligaţiilor de serviciu public stabilite în sarcina sa în contractul de delegare a 

gestiunii.  

Ordonanţa de Urgenţă nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative dispune prin prevederile sale o serie de 

măsuri referitoare la transportul rutier judeţean de persoane şi transportul elevilor. Astfel: 
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“ART. 66 

(1) Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport 

judeţene şi a licenţelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 

(2) Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit 

Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 

feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările 

ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în 

Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.” 

Ordonanţa de Urgenţă  nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, dispune prin prevederile sale o serie de măsuri referitoare la transportul rutier judeţean de persoane. Astfel: 

“ART. LI 

(1) Termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, se prorogă până la data de 31.12.2022. 

(2) Consiliile judeţene care până la 31.12.2021 nu finalizează procedurile pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport 

rutier de persoane, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 

serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu 

modificările şi completările ulterioare, sunt obligate să le finalizeze în cursul anului 2022. 

3) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) este în sarcina exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a compartimentelor de specialitate cu responsabilităţi în realizarea acesteia”. 

În sensul prevederilor legale de la nivelul anului 2021, după data de 31.12.2022, este obligatoriu să intre în vigoare contractele de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport judeţean încheiate potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 

1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Transportul public judeţean face parte din categoria serviciilor comunitare de utilităţi publice şi este reglementat, în principal de Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca lege generală şi de Legea serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile şi completările ulterioare, ca lege specială.  

Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

precizează că serviciul public de transport judeţean cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social 

general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, 

în scopul asigurării serviciilor de transport judeţean de persoane.  

Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare 

precizează că este considerat serviciu public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, serviciul public de transport care îndeplineşte 

cumulativ următoarele condiţii :  

a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) se efectuează numai între localităţile judeţului Galaţi, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestuia;  

c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Judeţean Galaţi;  

d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze deţinute în proprietate sau în 

baza unui contract de leasing de acesta, înmatriculate sau înregistrate în judeţul Galaţi;  

e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii sau autogări, după caz;  

f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de 

călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

g) autoritatea judeţeană competentă exercită competenţe exclusive cu privire la acordarea licenţelor de traseu operatorilor care prestează 

transportul rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de competenţă a acesteia şi de reglementare la nivel judeţean a serviciilor publice de 

transport călători;  

h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în schimbul îndeplinirii 

acestora, drepturi exclusive şi/sau compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de 

autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile 

sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. Contractele de servicii 

publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensaţii. 

Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.  92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevede ca atribuţie în sarcina consiliilor judeţene “încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 

persoane”, definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. La lit. i) regulamentul precizează: prin "contract de servicii publice" se 

înţelege unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic şi care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă şi un operator 

de serviciu public cu scopul de a încredinţa respectivului operator de serviciu public gestionarea şi exploatarea serviciilor publice de transport de 

călători, sub rezerva unor obligaţii de serviciu public”. 

Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.  92/2007, cu modificările şi completările ulterioare 

precizează că atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport public local. În acest sens, a fost emis Ordinul comun ANRSC şi ANAP 131/1401/2019 

privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie. Acesta indică că în vederea atribuirii contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate realizat cu autobuze în condiţiile art. 8 şi art. 251 alin. (2) 

din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia de atribuire se elaborează de către 

entitatea contractantă cu respectarea prevederilor Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 23^1 din 

Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

În acest context, alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport judeţean se face, în condiţiile Legii 92/2007, precum şi ale 

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de 
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consiliul judeţean, în urma unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport 

calitate/preţ, de interesele actuale şi de perspectivă ale judeţului, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul public 

de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi se poate 

administra prin atribuirea acestuia în următoarele modalitati de gestiune: 

- gestiune directă 

- gestiune delegată. 

Delegarea de gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi este justificată de inexistenţa 

unui serviciu specializat de transport judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi sau a unui operator de transport cu capital social integral al 

Consiliului Judeţean Galaţi, cu acţionar sau asociat unic Consiliul Judeţean Galaţi înfiinţat de către unitatea administrativ-teritorială şi asupra căruia 

aceasta are un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor.  

În contextul menţionat şi în baza studiului de oportunitate întocmit, serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se 

va administra prin atribuirea acestuia în gestiune delegată. 

Atribuirea contractului/contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport persoane prin curse regulate pe raza administrativ-

teritorială a Judeţului Galaţi se va realiza prin procedură competitivă către un operator/operatori de transport.   

Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport judeţean se desfăşoară conform Legii nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale. Sarcinile se încredinţează în baza unui contract de drept civil, executat în conformitate cu principiile generale. Un astfel de 

acord se numeşte Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public şi, în sensul Regulamentului (CE) Nr.1370/2007, este un contract de 

servicii publice.  

Deoarece contractul de delegare a gestiunii are ca obiect servicii pentru transportul de persoane la nivel judeţean, în condiţiile art. 3 alin. (1) 

lit. a), k), n), art. 8 alin. (1) şi (2) şi art. 251 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, 

acesta este un contract sectorial de servicii şi ca urmare, se atribuie cu respectarea acestei legi şi a Hotărârii Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Activităţile specifice serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, indiferent de modalitatea de atribuire adoptată 

se organizează şi se desfasoară în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, în Judeţul Galaţi şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul 

Galaţi, elaborate şi aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului 

elaborate de autoritatea natională de reglementare competenţă. 

Organizarea şi prestarea Serviciului se va efectua cu respectarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Galaţi, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane  prin curse regulate, în 

Judeţul Galaţi şi a prezentului Caiet de sarcini, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 

În cadrul Studiului de oportunitate, stabilirea celor 7 grupe ce cuprind un numar de 59 trasee a fost realizată pe considerente de organizare a 

operării serviciului public, având în vedere atat configuraţia rutieră cât şi faptul că un sistem de transport persoane trebuie să fie eficient, durabil şi 

sigur, astfel încât să promoveze dezvoltarea economică şi teritorială şi să asigure o calitate a vieţii ridicată în Judeţul Galaţi. 

Dată fiind complexitatea serviciului de transport judeţean care urmează să fie delegat şi pentru a garanta accesul egal şi nediscriminatoriu al 

operatorilor de transport rutier la piaţa serviciului public de transport judeţean, atribuirea contractului de delegare se va realiza pe loturi/grupe, 

fiecărui lot/grupă corespunzându-i un traseu sau o grupă de trasee. 

Ofertanţii pot participa individual sau se pot asocia pentru atribuirea unuia sau a mai multor loturi/grupe. 

 

CAPITOLUL IV 

 

Cerinţe organizatorice minimale 

1. Operatorii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, vor asigura: 

a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse 

privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului; 

b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor 

defecţiuni ale acestora, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, în Judeţul Galaţi; 

c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor 

tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului; 

d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu 

respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, 

personalul utilizat, etc.); 

e) menţinerea stării tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora; 

f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 

g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 

h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare; 

i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă; 

j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală şi psihologică a 

persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 

k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat; 

l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin contractul de atribuire a gestiunii; 

m) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate elaborat de autoritatea judeţeană de transport şi aprobat prin hotărâre a 

consiliului judeţean; 

n) furnizarea către Consiliul Judeţean Galaţi a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi 

evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

o) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 

p) statistica accidentelor şi analiza acestora; 

q) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 

r) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 

s) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; 
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t) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor 

cuprinse în programul de circulaţie; 

u) alte condiţii specifice stabilite de Consiliul Judeţean Galaţi, după caz. 

2. Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în Regulamentul pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Galaţi, Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 precum şi în Ordinul nr. 

1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din 

domeniul transporturilor rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL V 

 

Cerinţe organizatorice minimale specifice 

1. Pentru realizarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier trebuie să 

îndeplinească următoarele cerinţe: 

a) este organizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de 

călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, ca întreprindere publică sau privată, sau orice grup de 

astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători. 

b) este licenţiat conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

c) obiectul contractului are corespondentă în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. 

d) dispun (în proprietate sau în baza unui contract de leasing), de mijloacele de transport în comun, respectiv autobuze, înmatriculate sau 

înregistrate în judeţul Galaţi prevăzute în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru efectuarea serviciului public 

de transport judeţean de persoane prin curse regulate, având capacitatea minimă prevăzută în Programul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate pentru fiecare traseu/grupă de trasee în parte pentru care depune oferta. Categoria vehiculului trebuie să fie conformă cu 

specificaţia din CIV - poziţia nr. 1 sau din certificatul de înmatriculare - lit. J). 

e) va presta serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport proprii. 

f) este înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrătorilor de Date cu Caracter Personal, având în vedere specificul serviciului de transport 

judeţean (cu acordarea unor gratuităţi specifice prin lege unor categorii de persoane în baza unor legitimaţii de transport personalizate, pentru 

elaborarea cărora sunt procesate date cu caracter personal). Înscrierea în Registru se realizează gratuit de către Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi 

al Consiliului pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/467/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

g) să asigure resursele umane necesare prestării Serviciului public de transport de persoane prin curse regulate şi va realiza protecţia socială a 

angajaţilor. 

h) să deţină în proprietate sau să aibă contract de închiriere prin care se asigură, parcarea vehiculelor deţinute numai la sediul social, la sediul 

punctelor de lucru, sucursalelor sau filialelor sau în locuri special amenajate autorizate în acest sens de către administraţia publică locală, în 

conformitate cu art. 133 lit. k) din Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

i) să deţină în proprietate sau să aibă contract de servicii cu un atelier auto, care deţine autorizaţie cel puţin pentru clasele de autorizare I şi II 

emisă de către autoritatea competentă pentru activităţi sau lucrări conforme cu marca şi tipul autobuzelor din ofertă, potrivit art. 6 lit. d) din Caietul 

de sarcini- cadru, aprobat prin O.M.T. nr. 972/2007, şi Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 

reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase 

din uz - RNTR 9, aprobate prin O.M.T.C.T. nr. 2131/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 

j) să deţină în proprietate sau să aibă contract de servicii cu o staţie de spălare şi igienizare autorizată, în conformitate cu prevederile art. 14 

(2) lit. a) din Legea 92/2007 şi art. 6 lit. f) din Caietul de sarcini - cadru, aprobat prin O.M.T. 972/2007; 

k) să aibă în proprietate sau să aibă contract de servicii cu o staţie de alimentare carburanţi autorizată şi care să permită pe perioada derulării 

contractului a utilizării (dacă este cazul) combustibililor alternativi. Solicitarea are ca fundament Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport. 

l) să dispună de un minim de personal calificat şi de resurse umane obligatorii pentru îndeplinirea contractului, dupa cum urmează :  

- minim o persoană de specialitate desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport cu certificat de competenţă 

profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 precum şi în Ordinul nr. 

1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din 

domeniul transporturilor rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;  

- un număr minim de şoferi pentru fiecare vehicul care deserveşte traseele de transport judeţean pe care operează, conform legislaţiei în 

vigoare. Obligaţiile şi răspunderile conducătorilor mijloacelor de transport sunt cuprinse în Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi.  

m) deţine asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru toate mijloacele de transport utilizate pentru prestarea serviciului de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate. 

n) deţine asigurarea de răspundere civilă pentru călători şi asigurare de răspundere pentru bunurile călătorilor.  

o) nu înregistrează debite către bugetul de stat şi/sau bugetul local. 

Îndeplinirea cerinţelor organizatorice minimale specifice, de către operatorul/operatorii care depune/depun oferta/oferte, mai putin 

cerinţa privind disponibilitatea mijloacelor de transport (care trebuie să existe fizic) la data depunerii ofertei, se accepta inclusiv în perioada 

de mobilizare, astfel cum este menţionat la Cap.IX, pct. 8.2. din prezentul caiet de sarcini. În cazul în care operatorul/operatorii nu 

indeplineşte/indeplinesc aceste cerinţe minime la data depunerii ofertei/ofertelor, va/vor declara pe propria raspundere că le va/vor 

asigura/indeplini în perioada de mobilizare. 

2. Cerinţe privind vehiculele nepoluante  

În vederea conformării la prevederile O.U.G. nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei 

mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic sunt incidente o serie de 

cerinţe privind un anumit număr de vehicule nepoluante în cadrul parcului auto utilizat pe perioada derulării contractului de delegare.  

 

Definiţii  
a) Categoria M2 - autovehicule cu mai mult de opt locuri aşezate în plus faţă de locul aşezat al conducătorului auto şi care au o masă 

maximă care nu depăşeşte 5 tone, indiferent dacă respectivele autovehicule au un spaţiu pentru pasageri în picioare;  
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b) Categoria M3 - autovehicule cu mai mult de opt locuri aşezate în plus faţă de locul aşezat al conducătorului auto şi care au o masă 

maximă care depăşeşte 5 tone, indiferent dacă respectivele autovehicule au un spaţiu pentru pasageri în picioare  

c) vehicul din categoria M2 sau M3 din clasa I – înseamnă un vehicul de categoria M2 sau M3 cu o capacitate mai mare de 22 de pasageri, 

pe lângă conducătorul auto, prevăzut din construcţie cu spaţii pentru pasagerii care călătoresc în picioare, pentru a permite deplasări frecvente ale 

pasagerilor; 

d) vehicul din categoria M2 sau M3 din clasa A – înseamnă un vehicul de categoria M2 sau M3 cu o capacitate care nu depăşeşte 22 de 

pasageri, pe lângă conducătorul auto, conceput să transporte pasageri care călătoresc în picioare; şi care are scaune şi are spaţiu pentru pasageri în 

picioare; 

e) Vehicul nepoluant - înseamnă: 

(i) un vehicul din categoria M2 cu cantitatea maximă a emisiilor de CO2 la ţeava de evacuare exprimate în g/km mai mici decât valoarea-

limită prevăzută în tabelul de mai jos, precum şi cu emisiile de poluanţi în condiţii reale de conducere mai mici decât procentul-limită prevăzut în 

tabelul de mai jos; 

 

Categorie vehicul  CO2 (g/km)  Emisiile de poluanţi atmosferici generate în condiţii reale de conducere 

(RDE)(1) ca procent din limitele de emisie(2)  

M2  50                       80% 

 

(1) Valorile maxime declarate în condiţii reale de conducere (RDE) ale emisiilor de particule ultrafine (număr de particule) în #/km şi de 

oxizi de azot (NOx) în mg/km, prevăzute la punctul 48.2 din Certificatul de conformitate, astfel cum sunt descrise în anexa IX la Directiva 

2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi 

remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, pentru călătoriile complete 

şi urbane în condiţii RDE sau în anexa VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 din 15 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele administrative pentru omologarea şi 

supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate 

vehiculelor respective, pentru călătoriile complete şi urbane în condiţii RDE.  

(2) Limitele de emisii aplicabile stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 sau actele sale subsecvente.  

sau  

(ii) un vehicul de categoria M3 care utilizează combustibili alternativi, astfel cum sunt definiţi la art. 3 lit. a) şi b) din Legea nr. 34/2017 

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, cu excepţia combustibililor produşi din stocul alimentar expus unui risc ridicat de 

schimbare a destinaţiei terenurilor pentru care se observă o extindere semnificativă a suprafeţei de producţie la terenuri cu stocuri mari de carbon, în 

conformitate cu normele specifice pentru biocombustibili, biolichide şi combustibili din biomasă produşi din culturi alimentare şi furajere, prevăzute 

de legislaţia naţională în domeniul promovării utilizării energiei din surse regenerabile. În cazul vehiculelor care utilizează biocombustibili lichizi, 

combustibili sintetici şi parafinici, aceşti combustibili nu vor fi amestecaţi cu combustibili fosili convenţionali. 

f) Vehicul greu cu emisii zero - un vehicul nepoluant astfel cum este definit la lit. e) pct. (ii) de mai sus fără un motor cu ardere internă sau 

cu un motor cu ardere internă care emite mai puţin de 1 g CO2/kWh, măsurat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la 

vehicule grele (Euro VI) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 

80/1.269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE şi cu măsurile de punere în aplicare a acestuia, sau care emite mai puţin de 1 g CO2/km, măsurat în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a 

autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) 

şi cu măsurile de punere în aplicare a acestuia.  

Ordonanţa de Urgenţă nr.71/2021 nu se aplică vehiculelor din categoria M3, altele decât vehiculele din clasa I şi clasa A, astfel cum sunt 

definite la art. 3 pct. 2 şi 3 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de 

omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice 

separate care le sunt destinate. Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stipulează: 

“În sensul prezentului regulament se aplică definiţiile menţionate la articolul 3 din Directiva 2007/46/CE. 

De asemenea, se aplică următoarele definiţii: 

1. vehicul de categoria M2 sau M3 din clasa I” înseamnă un vehicul de categoria M2 sau M3 cu o capacitate mai mare de 22 de pasageri, pe 

lângă conducătorul auto, prevăzut din construcţie cu spaţii pentru pasagerii care călătoresc în picioare, pentru a permite deplasări frecvente ale 

pasagerilor; 

2. vehicul de categoria M2 sau M3 din clasa A” înseamnă un vehicul de categoria M2 sau M3 cu o capacitate care nu depăşeşte 22 de 

pasageri, pe lângă conducătorul auto, conceput să transporte pasageri care călătoresc în picioare şi care are scaune şi are spaţiu pentru pasageri în 

picioare;” 

Calculul numărului minim de vehicule nepoluante în total număr vehicule care fac obiectul contractului pentru lotul pentru care se depune 

oferta se va realiza pe baza prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 71/2021, prin raportare la ponderile vehiculelor uşoare nepoluante (18,7%) prezentate 

ca ţinte minime în cadrul O.U.G. nr. 71/2021. Valorile cu subdiviziuni care se vor obţine prin calcul vor fi rotunjite în sens superior valori întregi. 

3. Operatorii de transport rutier participanţi la procedura de atribuire vor completa Formularul Mijloace de transport din dotarea ofertantului, 

disponibile pentru a fi utilizate la prestarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, cu informaţiile solicitate în 

tabelul menţionat (Anexa nr.1 la prezentul Caiet de sarcini). 

4. Pentru toate mijloacele de transport ce vor fi utilizate la prestarea serviciului public de transport judeţean prin curse regulate, operatorii de 

transport rutier participanti la procedura de atribuire vor prezenta următoarele documente:  

- copie dupa Cartea de identitate a autovehiculului pentru autovehiculele deţinute în proprietate sau copie după Cartea de identitate a 

autovehiculului însoţită de copie după contractul de leasing pentru autovehiculele deţinute în baza unui contract de leasing, după caz; 

- copie dupa Certificat de clasificare – certificat eliberat de comisia de clasificare, prin care se atestă gradul de confort al unui autobuz;  

- copia documentului de omologare, după caz; 

- copie după Certificat de înmatriculare; 

- copie după Copie conformă a Licenţei Comunitare pentru transportul internaţional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în 

numele unui terţ pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la efectuarea traseului; 

- copie după dovada de verificare a limitatoarelor de viteză pentru fiecare mijloc de transport în conformitate cu art. 74 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi art. 25 pct. (4) şi (5) din anexa nr. 1 la OMT 972/2007. 

- copie după Licenţa Comunitară pentru transportul international de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terţ. 

Toate copiile documentelor vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către operatorii de transport rutier. 
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4.1. Pentru mijloacele de transport deţinute în proprietate, care sunt înmatriculate sau înregistrate într-un alt stat membru al Uniunii Europene 

sau în alt judeţ decât Judeţul Galaţi, ofertantul va prezenta un angajament ferm prin care se obligă irevocabil şi necondiţionat ca, în situaţia în care 

oferta depusă va fi declarată câştigătoare, va face toate demersurile necesare în vederea înmatriculării mijloacelor de transport în Judeţul Galaţi. 

4.2. Pentru mijloacele de transport în leasing care nu se află pe teritoriul României sau pentru cele care se află în alt judeţ decât judeţul 

Galaţi, ofertantul va prezenta angajamentul ferm al proprietarului privind punerea la dispoziţia ofertantului a respectivelor mijloace de transport, pe 

durata implicării ofertantului în executarea contractului. 

 

CAPITOLUL VI 

 

Sistemul serviciului public de transport judeţean de persoane şi condiţiile de executare a contractului 

1. Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier public judeţean de persoane prin 

curse regulate, în aria administrativ-teritorială a judeţului Galaţi.  

2. Operatorul de transport are obligaţia să efectueze serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, cu respectarea 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Galaţi, care conţine condiţiile specifice privind traseele, 

perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în Anexa 1 la Caietul 

de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Galaţi. 

3. Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate sunt 

prezentate în Anexa 2 la Caietul de sarcini al al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Galaţi. 

4. Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care deţin 

licenţă de traseu valabilă. Licenţa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate 

în judeţul Galaţi însoţită de caietul de sarcini al licenţei de traseu - documentul care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de 

circulaţie şi realizarea unui transport în condiţii de siguranţă şi confort. 

5. În vederea realizării unui sistem al serviciului public de transport judeţean de persoane, pe raza administrativ-teritorială a judeţului Galaţi, 

care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de 

transport trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a 

mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp 

de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;  

2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei 

care urmează şi la legaturile cu alte mijloace de transport public judeţean de persoane; 

3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea 

traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de 

utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 

4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile de pe traseu;  

5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor 

simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător; 

6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri 

ale costului abonamentului; 

7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor 

care beneficiază de facilităţi/ gratuităţi la transport;  

8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 

9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 

10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe 

scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei; 

11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte 

gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce 

daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 

12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune; 

13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;  

14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie; 

15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administraţiei publice judeţene; 

16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de 

reglementările legale în vigoare;  

17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport; 

18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;  

19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea / suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, 

în caz de forţă majoră sau în legătură cu modificări temporare, precum suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc., 

în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică 

rutieră.  

20. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 

21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;  

22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare; 

23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;  

24. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului transportului;  

25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart 

geamurile în caz de necesitate; 

26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen; 

27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia 

mediului; 

28. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi 

modificarea acestora; 

29. să asigure informarea publicului călător în fiecare staţie din traseu cu privire la codul de traseu, denumirea traseului şi programul de 

circulaţie a mijloacelor de transport proprii cu care se efectuează serviciul de transport şi opresc în staţia respectivă; 

30. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat; 
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31. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;  

32. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare şi la gestionarea serviciului de transport pe 

criterii de competitivitate şi eficienţă economică.  

33. alte condiţii specifice stabilite de Consiliul Judeţean Galaţi, după caz.  

6. Mecanismul de realizare a monitorizării de către Entitatea contractantă a activităţilor realizate de către prestator 

6.1. Entitatea contractantă va verifica şi va controla periodic modul de realizare a serviciului public de transport călători, efectuat în baza 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor şi instalaţiilor folosite de Operator. 

6.2. Controlul se efectuează: 

a) în trafic în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum 

şi în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în condiţiile stabilite prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, în Judeţul Galaţi, aprobat de Entitatea contractantă. 

b) la sediul/punctul de lucru al Operatorului, în prezenţa unui reprezentant al acestuia. În urma fiecărei verificări la sediul/punctul de lucru al 

Operatorului se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părţi. În procesul-verbal se vor 

specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este 

cazul. Entitatea contractantă şi Operatorul vor soluţiona obiecţiile formulate în termen de 15 zile. 

 6.3. Operatorul are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia echipei de control a Entităţii Contractante orice date şi informaţii solicitate şi 

să asigure accesul la toate informaţiile privind prestarea Serviciului de transport rutier judeţean de persoane, inclusiv la cele contabile. 

6.4. Entitatea contractantă are dreptul de a solicita remedierea oricărei încălcări a obligaţiilor Operatorului rezultate din contractul de 

delegare a gestiunii serviciului. 

6.5. Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicătorilor de performanţă de către 

Operator şi de a aplica sancţiunile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului. 

6.6. Entitatea contractantă va controla periodic modul în care sunt gestionate de către Operator reclamaţiile persoanelor transportate. 

 

CAPITOLUL VII 

 

Aspecte financiare 

1. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport rutier.  

2. Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public judeţean de călători, suportate de către utilizatori, se vor recupera 

integral costurile de exploatare, reabilitare şi dezvoltare, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorul de transport. 

3. Tarife 
3.1. Fundamentarea tarifelor se va face în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea 

Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr.2 la Normele-cadru.  

3.2. Tarifele pentru serviciul public de transport judeţean de persoane trebuie să asigure executarea unui transport public la un nivel 

suportabil pentru beneficiarii direcţi ai transportului, realizarea serviciului în condiţii de calitate şi autonomie şi independenţa financiară a 

operatorilor de transport.  

3.3. Tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate se stabilesc, prin 

calcul, de către Consiliul Judeţean Galaţi, în baza tarifului mediu pe km/loc ofertat şi fundamentat de către operatorul de transport rutier desemnat 

câştigător al procedurii competitive desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare, caz în care călătorii plătesc contravaloarea totală a serviciului de transport. 

3.4. Orice tarif privind transportul public judeţean de persoane se poate stabili, ajusta sau modifica de către Consiliul Judeţean Galaţi numai 

pe baza Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care 

se vor adapta corespunzător în funcţie de condiţiile concrete şi specifice ale fiecărui operator de transport.  

3.5. Pe traseul judeţean sau, după caz, pe grupa de trasee judeţene operatorii de transport rutier vor aplica mai multe tarife de călătorie 

stabilite de către consiliile judeţene în funcţie de nivelul tarifului mediu pe km/loc aferent tranşei de distanţă sau, după caz, zonei kilometrice 

respective. 

3.6. Tarifele de călătorie se stabilesc pe distanţele dintre staţiile publice în care are loc îmbarcarea/debarcarea călătorilor conform traseelor 

din programul de transport judeţean, pe parcursul dus şi întors al autobuzelor. 

3.7. Conform  prevederilor  art. 27^2, alin. (1) din Normele-cadru, nivelul tarifelor de călătorie se determină după cum urmează: 

a) operatorii de transport rutier ofertează şi fundamentează, pe structura elementelor de cheltuieli (anexa 2 la Normele-cadru), nivelul 

tarifului mediu pe km/loc, potrivit formulei: 

 

                                 V (t) 

    Tm (km/loc) = -------------------------- (lei/km/loc), unde: 

                            N (km) x Cap.m (loc) 

 

 

Tm (km/loc)  - tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc); 

V (t) - valoarea totală a serviciului, poz. VIII din anexa nr. 2 la normele-cadru (lei); 

N (km) - numărul total de kilometri planificaţi anual, poz. IX din anexa nr. 2 la normele-cadru (km); 

Cap.m (loc) - capacitatea medie de transport, poz. XI din anexa nr. 2 la normele-cadru, care se calculează potrivit formulei: 

 

                           Cap. 1 + Cap. 2 + ... + Cap. N 

    Cap.m (loc) = -------------------------------------- x k, unde: 

                                             AN 

 

Cap. 1 - capacitatea de transport a autobuzului 1 (nr. locuri); 

Cap. 2 - capacitatea de transport a autobuzului 2 (nr. locuri); 

Cap. N - capacitatea de transport a autobuzului N (nr. locuri); 

AN - numărul total de autobuze; 

  k = 70% - grad mediu de ocupare a locurilor în autobuz; 
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b) consiliile judeţene stabilesc tranşe de distanţe/zone kilometrice egale şi în număr par, cu o abatere de ± 2 km, pe toată lungimea 

traseului/grupa de trasee. 

c) consiliile judeţene stabilesc coeficienţii α, de ajustare pozitivă şi negativă, a tarifului mediu pe km/loc Tm (km/loc) pe tranşe de 

distanţe/zone kilometrice, în funcţie de gradul de încărcare cu călători a autobuzului care, de regulă, este mai mare în primii 10 - 15 km şi de 

consumul urban şi extraurban de combustibil. 

d) consiliile judeţene stabilesc tarifele medii pe loc/km Tm (km/loc), pe parcursul dus al autobuzului, corespunzătoare fiecărei tranşe de 

distanţă/zone kilometrice.  

e) consiliile judeţene stabilesc tarifele de călătorie Tc, pe parcursul dus al autobuzului, corespunzătoare distanţelor dintre staţiile publice de 

îmbarcare-debarcare a călătorilor.  

3.8. Pentru conformarea cu prevederile art. 27^2, alin. (1), lit. b) şi c) din Normele-cadru, Consiliul Judeţean Galaţi a stabilit pentru fiecare 

traseu în parte, transe de distanţă/zone kilometrice pentru traseele/grupele de trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate şi a stabilit coeficienţii α, de ajustare pozitivă şi negativă, a tarifului mediu pe km/loc Tm (km/loc) pe tranşe de distanţe/zone 

kilometrice, în funcţie de gradul de încărcare cu călători a autobuzului, dupa cum urmează: 

- Pentru traseele cu un număr de km cuprins între  0 ÷ 25 km/sens, inclusiv s-au stabilit două tranşe de distanţe/zone kilometrice, 

cu doi coeficienţi de ajustare :  α1 = 1,20 şi  α2 = 0,80. 

- Pentru traseele cu un număr de km cuprins între  26 ÷ 75 km/sens, inclusiv s-au stabilit patru tranşe de distanţe/zone kilometrice, 

cu patru coeficienţi de ajustare :  α1 = 1,20; α2 = 1,10; α3 = 0,90 şi α4 = 0,80. 

- Pentru traseele cu un număr de km cuprins între  76 ÷ 115 km/sens, inclusiv s-au stabilit şase tranşe de distanţe/zone 

kilometrice, cu şase coeficienţi de ajustare :  α1 = 1,20; α2 = 1,10; α3 = 1,00; α4 = 1,00; α5 = 0,90 şi α6 = 0,80. 

  

Pe traseele judetene, s-au stabilit următoarele transe de distanţă/zone kilometrice şi următorii coeficienţii α, de ajustare pozitivă sau 

negativă : 

 

Nr. 

crt. 
Denumire traseu 

Km/ 

sens 

Zona 

kilometrică 

/ coeficient 

de ajustare 

Zona 

kilometrică 

/ coeficient 

de ajustare 

Zona 

kilometrică 

/ coeficient 

de ajustare 

Zona 

kilometrică 

/ coeficient 

de ajustare 

Zona 

kilometrică 

/ coeficient 

de ajustare 

Zona 

kilometrică 

/ coeficient 

de ajustare 

1 
Stoicani – Tuluceşti – 

Galaţi 
30 

0-8km/ 

α=1,2 

8,1-16km/ 

α=1,1 

16,1-24km/ 

α=0,9 

24,1-30km/ 

α=0,8 
  

2 
Galaţi – Folteşti – Tg. 

Bujor 
55 

0-14km/ 

α=1,2 

14,1-27km/ 

α=1,1 

27,1-42km/ 

α=0,9 

42,1-55km/ 

α=0,8 
  

3 
Galaţi – Tg. Bujor – 

Crăieşti - Măcişeni 
89 

0-15km/ 

α=1,2 

15,1-30km/ 

α=1,1 

30,1-45km/ 

α=1 

45,1-60km/ 

α=1 

60,1-65km/ 

α=0,9 

65,1-89km/ 

α=0,8 

4 
Chiraftei – Drăculeşti – 

Galaţi 
43 

0-11km/ 

α=1,2 

11,1-22km/ 

α=1,1 

22,1-32km/ 

α=0,9 

32,1-43km/ 

α=0,8 
  

5 
Galaţi – Tg. Bujor – 

Roşcani 
69 

0-17km/ 

α=1,2 

17,1-34km/ 

α=1,1 

34,1-51km/ 

α=0,9 

51,1-69km/ 

α=0,8 
  

6 
Drăguşeni – Tg. Bujor – 

Galaţi 
86 

0-15km/ 

α=1,2 

15,1-30km/ 

α=1,1 

30,1-45km/ 

α=1 

45,1-60km/ 

α=1 

60,1-65km/ 

α=0,9 

65,1-86km/ 

α=0,8 

7 
Galaţi – Tg. Bujor – 

Zărneşti 
75 

0-19km/ 

α=1,2 

19,1-38km/ 

α=1,1 

38,1-56km/ 

α=0,9 

56,1-75km/ 

α=0,8 
  

8 
Galaţi – Folteşti – 

Măstăcani 
44 

0-11km/ 

α=1,2 

11,1-22km/ 

α=1,1 

22,1-32km/ 

α=0,9 

32,1-44km/ 

α=0,8 
  

9 
Galaţi – Folteşti – 

Oancea 
58 

0-14km/ 

α=1,2 

14,1-27km/ 

α=1,1 

27,1-42km/ 

α=0,9 

42,1-58km/ 

α=0,8 
  

10 
Galaţi – Oancea – 

Băneasa 
76 

0-13km/ 

α=1,2 

13,1-26km/ 

α=1,1 

26,1-39km/ 

α=1 

39,1-52km/ 

α=1 

52,1-64km/ 

α=0,9 

64,1-76km/ 

α=0,8 

11 
Galaţi – Oancea – 

Suceveni – Tg. Bujor 
101 

0-18km/ 

α=1,2 

18,1-36km/ 

α=1,1 

36,1-54km/ 

α=1 

54,1-72km/ 

α=1 

72,1-90km/ 

α=0,9 

90,1-

101km/ 

α=0,8 

12 
Aldeşti – Oancea – 

Galaţi 
94 

0-16km/ 

α=1,2 

16,1-32km/ 

α=1,1 

32,1-48km/ 

α=1 

48,1-64km/ 

α=1 

64,1-80km/ 

α=0,9 

80,1-94km/ 

α=0,8 

13 
Galaţi – Tg. Bujor – 

Bereşti 
87 

0-15km/ 

α=1,2 

15,1-30km/ 

α=1,1 

30,1-45km/ 

α=1 

45,1-60km/ 

α=1 

60,1-65km/ 

α=0,9 

65,1-87km/ 

α=0,8 

14 Galaţi – Bereşti – Vădeni 115 
0-20km/ 

α=1,2 

20,1-40km/ 

α=1,1 

40,1-60km/ 

α=1 

60,1-80km/ 

α=1 

80,1-

100km/ 

α=0,9 

100,1-

115km/ 

α=0,8 

15 
Galaţi – Scânteieşti – 

Fântânele 
38 

0-10km/ 

α=1,2 

10,1-20km/ 

α=1,1 

20,1-30km/ 

α=0,9 

30,1-38km/ 

α=0,8 
  

16 Galaţi – Cuca – Băleni 48 
0-12km/ 

α=1,2 

12,1-24km/ 

α=1,1 

24,1-36km/ 

α=0,9 

36,1-48km/ 

α=0,8 
  

17 Măcişeni – Cuca – Galaţi 73 
0-18km/ 

α=1,2 

18,1-36km/ 

α=1,1 

36,1-54km/ 

α=0,9 

54,1-73km/ 

α=0,8 
  

18 
Galaţi – Cuca – Adam - 

Ciureşti 
97 

0-17km/ 

α=1,2 

17,1-33km/ 

α=1,1 

33,1-49km/ 

α=1 

49,1-65km/ 

α=1 

65,1-81km/ 

α=0,9 

81,1-97km/ 

α=0,8 

19 
Galaţi – Smârdan – 

Cişmele 
17 

0-8km/ 

α=1,2 

8,1-17km/ 

α=0,8 
    

20 Negrea – Schela – Galaţi 29 
0-km/ 

α=1,2 

7,1-14km/ 

α=1,1 

14,1-21km/ 

α=0,9 

21,1-29km/ 

α=0,8 
  

21 
Galaţi – Smârdan – 

Pechea 
38 

0-10km/ 

α=1,2 

10,1-20km/ 

α=1,1 

20,1-30km/ 

α=0,9 

30,1-38km/ 

α=0,8 
  

22 Rediu – Pechea – Galaţi 49 
0-12km/ 

α=1,2 

12,1-24km/ 

α=1,1 

24,1-36km/ 

α=0,9 

36,1-48km/ 

α=0,8 
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23 
Galaţi – Pechea – Valea 

Mărului (sat Mândreşti) 
68 

0-17km/ 

α=1,2 

17,1-34km/ 

α=1,1 

34,1-51km/ 

α=0,9 

51,1-68km/ 

α=0,8 
  

24 
Galaţi – Smârdan – 

Pechea 
38 

0-10km/ 

α=1,2 

10,1-20km/ 

α=1,1 

20,1-30km/ 

α=0,9 

30,1-38km/ 

α=0,8 
  

25 
Costache Negri – Pechea 

– Galaţi 
49 

0-12km/ 

α=1,2 

12,1-24km/ 

α=1,1 

24,1-36km/ 

α=0,9 

36,1-49km/ 

α=0,8 
  

26 
Galaţi – Pechea – 

Călmăţui 
58 

0-14km/ 

α=1,2 

14,1-27km/ 

α=1,1 

27,1-42km/ 

α=0,9 

42,1-58km/ 

α=0,8 
  

27 
Tg. Bujor – Jorăşti – 

Zărneşti 
20 

0-10km/ 

α=1,2 

10,1-20km/ 

α=0,8 
    

28 
Galaţi – Pechea – 

Cotoroaia 
94 

0-15km/ 

α=1,2 

15,1-30km/ 

α=1,1 

30,1-45km/ 

α=1 

45,1-60km/ 

α=1 

60,1-65km/ 

α=0,9 

65,1-94km/ 

α=0,8 

29 Galaţi – Pechea – Adam 94 
0-16km/ 

α=1,2 

16,1-32km/ 

α=1,1 

32,1-48km/ 

α=1 

48,1-64km/ 

α=1 

64,1-80km/ 

α=0,9 

80,1-94km/ 

α=0,8 

30 
Galaţi – Valea Mărului – 

Cerţeşti 
89 

0-15km/ 

α=1,2 

15,1-30km/ 

α=1,1 

30,1-45km/ 

α=1 

45,1-60km/ 

α=1 

60,1-65km/ 

α=0,9 

65,1-89km/ 

α=0,8 

31 
Galaţi – Valea Mărului – 

Smulţi 
78 

0-14km/ 

α=1,2 

14,1-28km/ 

α=1,1 

28,1-42km/ 

α=1 

42,1-56km/ 

α=1 

56,1-70km/ 

α=0,9 

70,1-78km/ 

α=0,8 

32 
Vasile Alecsandri – 

Braniştea – Galaţi 
24 

0-12km/ 

α=1,2 

12,1-24km/ 

α=0,8 
    

33 
Galaţi – Năneşti – 

Nămoloasa 
68 

0-17km/ 

α=1,2 

17,1-34km/ 

α=1,1 

34,1-51km/ 

α=0,9 

51,1-68km/ 

α=0,8 
  

34 
Galaţi – Independenţa – 

Tecuci 
80 

0-14km/ 

α=1,2 

14,1-28km/ 

α=1,1 

28,1-42km/ 

α=1 

42,1-56km/ 

α=1 

56,1-70km/ 

α=0,9 

70,1-78km/ 

α=0,8 

35 
Galaţi – Independenţa – 

Tecuci 
86 

0-15km/ 

α=1,2 

15,1-30km/ 

α=1,1 

30,1-45km/ 

α=1 

45,1-60km/ 

α=1 

60,1-65km/ 

α=0,9 

65,1-86km/ 

α=0,8 

37 Tecuci – Pechea – Galaţi 85 
0-15km/ 

α=1,2 

15,1-30km/ 

α=1,1 

30,1-45km/ 

α=1 

45,1-60km/ 

α=1 

60,1-65km/ 

α=0,9 

65,1-85km/ 

α=0,8 

38 Salcia – Barcea – Tecuci 21 
0-11km/ 

α=1,2 

11,1-21km/ 

α=0,8 
    

39 
Tecuci – Matca 

Ramificaţie – Cudalbi 
27 

0-km/ 

α=1,2 

7,1-14km/ 

α=1,1 

14,1-21km/ 

α=0,9 

21,1-27km/ 

α=0,8 
  

40 
Tecuci – Valea Mărului 

– Smulţi 
35 

0-9km/ 

α=1,2 

9,1-18km/ 

α=1,1 

18,1-27km/ 

α=0,9 

27,1-35km/ 

α=0,8 
  

41 
Tecuci – Valea Mărului 

– Corni 
33 

0-8km/ 

α=1,2 

8,1-16km/ 

α=1,1 

16,1-24km/ 

α=0,9 

24,1-33km/ 

α=0,8 
  

42 
Tecuci – Drăguşeni – 

Smulţi 
44 

0-11km/ 

α=1,2 

11,1-22km/ 

α=1,1 

22,1-32km/ 

α=0,9 

32,1-44km/ 

α=0,8 
  

43 Corod – Matca – Tecuci 23 
0-12km/ 

α=1,2 

12,1-23km/ 

α=0,8 
    

44 
Tecuci – Corod – 

Cârlomăneşti 
40 

0-10km/ 

α=1,2 

10,1-20km/ 

α=1,1 

20,1-30km/ 

α=0,9 

30,1-38km/ 

α=0,8 
  

45 
Tecuci – Corod – 

Cotoroaia 
43 

0-11km/ 

α=1,2 

11,1-22km/ 

α=1,1 

22,1-32km/ 

α=0,9 

32,1-43km/ 

α=0,8 
  

46 
Tecuci – Frunzeasca – 

Ţepu 
22 

0-11km/ 

α=1,2 

11,1-22km/ 

α=0,8 
    

47 Tecuci – Gohor – Toflea 36 
0-9km/ 

α=1,2 

9,1-18km/ 

α=1,1 

18,1-27km/ 

α=0,9 

27,1-36km/ 

α=0,8 
  

48 
Tecuci – Tălpigi – 

Ghidigeni 
27 

0-km/ 

α=1,2 

7,1-14km/ 

α=1,1 

14,1-21km/ 

α=0,9 

21,1-27km/ 

α=0,8 
  

49 
Tecuci – Frunzeasca – 

Munteni 
13 

0-6km/ 

α=1,2 

6,1-13km/ 

α=0,8 
    

50 
Tecuci – Munteni – 

Priponeşti 
34 

0-8km/ 

α=1,2 

8,1-16km/ 

α=1,1 

16,1-24km/ 

α=0,9 

24,1-34km/ 

α=0,8 
  

51 
Tecuci – Priponeşti – 

Ciorăşti 
35 

0-9km/ 

α=1,2 

9,1-18km/ 

α=1,1 

18,1-27km/ 

α=0,9 

27,1-35km/ 

α=0,8 
  

52 
Tecuci – Nicoreşti – 

Buciumeni 
24 

0-12km/ 

α=1,2 

12,1-24km/ 

α=0,8 
    

54 
Tecuci – Nicoreşti – 

Vişina 
29 

0-km/ 

α=1,2 

7,1-14km/ 

α=1,1 

14,1-21km/ 

α=0,9 

21,1-29km/ 

α=0,8 
  

55 
Tecuci – Nicoreşti – 

Ionăşeşti 
29 

0-km/ 

α=1,2 

7,1-14km/ 

α=1,1 

14,1-21km/ 

α=0,9 

21,1-29km/ 

α=0,8 
  

56 
Tecuci – Nicoreşti – 

Huleşti 
28 

0-km/ 

α=1,2 

7,1-14km/ 

α=1,1 

14,1-21km/ 

α=0,9 

21,1-28km/ 

α=0,8 
  

57 
Tecuci – Furceni – 

Movileni 
16 

0-8km/ 

α=1,2 

8,1-16km/ 

α=0,8 
    

58 
Tecuci – Cosmeşti – 

Furcenii Noi 
22 

0-11km/ 

α=1,2 

11,1-22km/ 

α=0,8 
    

59 
Galaţi – Tg. Bujor – 

Ciureşti 
110 

0-19km/ 

α=1,2 

19,1-36km/ 

α=1,1 

36,1-55km/ 

α=1 

55,1-73km/ 

α=1 

73,1-92km/ 

α=0,9 

92,1-

110km/ 

α=0,8 

60 Galaţi – Vârlezi – 90 0-15km/ 15,1-30km/ 30,1-45km/ 45,1-60km/ 60,1-65km/ 65,1-90km/ 
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Rădeşti α=1,2 α=1,1 α=1 α=1 α=0,9 α=0,8 

61 
Galaţi – Vânători – 

Tuluceşti (Padurea 

Gârboavele) 

13 
0-6km/ 

α=1,2 

6,1-13km/ 

α=0,8 
    

 

3.9. (1) Tarifele de călătorie stabilite pe distanţele dintre staţiile publice în care are loc îmbarcarea/debarcarea călătorilor conform traseelor 

din programul de transport judeţean, vor fi rotunjite la valori de leu cu subdiviziuni de două zecimale, astfel:  

- prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 75 de bani inclusiv;  

- prin rotunjire la 50 de bani pentru fracţiunile cuprinse între 25 de bani inclusiv şi 74 de bani inclusiv; 

- prin neglijarea fracţiunilor de până la 24 de bani inclusiv. 

(2) Stabilirea tarifului pentru Abonamentele nominale lunare se calculează după formula:  

Valoare abonament nominal lunar = valoare bilet de călătorie x nr.de zile x nr.călătorii/zi (dus şi întors) x  %, 

unde : 

- valoare bilet de călătorie = reprezintă valoarea tarifului de călătorie stabilit, ajustat sau modificat de Consiliul Judeţean Galaţi  

- nr.de zile = numărul de zile lucrătoare din lună  = 21 (media este de 21 zile lucrătoare/lună)   

- nr. de călătorii/zi (dus şi întors) = 2 

- % (procent de reducere din valoarea biletului de călătorie) - se stabileşte de fiecare operator de transport pe baza propriilor calcule de 

rentabilitate economică.  

(3) Operatorul de transport rutier poate elibera abonamente nominale fracţionate valabile pentru un număr de zile diferit de 21, funcţie de 

solicitările beneficiarilor serviciului de transport.  

3.10. Operatorii de transport rutier cărora li se va atribui gestiunea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe 

traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Galaţi, vor avea obligaţia menţinerii tarifelor 

medii pe km/loc ofertate în cadrul procedurii de achiziţie a contractului de delegare a gestiunii pe o perioada de minimum 3 luni de la Data 

începerii –  care înseamnă data începerii prestării Serviciului public de transport călători, respectiv data semnării de către părţi a Procesului verbal de 

constatare a îndeplinirii obligaţiilor din Perioada de Mobilizare, prevăzută în contract. 

3.11. Ajustarea sau modificarea tarifelor se va face după acest interval minim, pe baza cererilor fundamentate şi însoţite de documente 

justificative, primite de la operatorii de transport rutier, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, conform reglementărilor în vigoare. 

(1) Ajustarea şi modificarea nivelului tarifului mediu pe km/loc pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane se face potrivit 

formulei: 

 

Tm (1) (km/loc) = Tm (0) (km/loc) + Delta (lei/km/loc) 

 

unde: 

Tm (1) (km/loc) - tariful mediu ajustat sau, după caz, tariful mediu modificat (lei/km/loc); 

Tm (0) (km/loc) - tariful mediu actual (lei/km/loc); 

Delta (km/loc) - creşterea cheltuielilor totale determinată de influenţele reale primite în costuri (lei). 

(2) Nivelul tarifului mediu ajustat/modificat Tm (1) (km/loc) se fundamentează de către operatorii de transport rutier, pe structura 

elementelor de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 2 la  Normele-cadru. 

(3) Ajustarea şi modificarea tarifului mediu pe km/loc se aprobă de către consiliul judeţean, la cererea operatorilor de transport rutier, pe 

baza documentelor prevăzute la art. 20 din Normele-cadru, respectiv: 

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în vigoare, în cazul ajustării sau modificării, şi tarifele 

solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă 

oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli; 

b) fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; 

c) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse. 

Consiliul Judeţean Galaţi poate solicita, în condiţiile legii, de la operatorii de transport rutier, orice date şi informaţii pentru clarificarea unor 

aspecte din propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane. 

(4) Tarifele de călătorie Tc se recalculează şi se aprobă de către consiliile judeţene în funcţie de nivelul tarifului mediu ajustat/modificat Tm 

(1) (km/loc). 

(5) Operatorul de transport rutier are obligaţia să aplice Tarifele de călătorie aprobate începând cu data prevăzută în hotărârile adoptate de 

către Consiliul Judeţean Galaţi. 

 

CAPITOLUL VIII 

 

Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate 

1. Criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor 

Criteriile de calificare şi selecţie sunt cele prevăzute de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, ce reprezintă criteriu de calificare şi selecţie cu privire la capacitatea tehnică şi 

profesională, ofertanţii pot face dovada fie prin prezentarea unei liste cu principalele contracte similare de servicii publice de transport călători 

prestate în ultimii 3 ani, cu indicărea valorilor contractelor, fie prin prezentarea unei liste cu licenţa/licenţele de traseu din care să reiasă vechimea pe 

traseu în ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor realizate din prestarea respectivelor servicii. 

Criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor sunt prezentate în Anexa nr.3 la Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii 

Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul 

Galaţi. 

 

2. Criteriul de atribuire a contractului 

Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, Entitatea contractantă şi-a bazat decizia 

de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, prin utilizarea criteriului de 

atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”, precum şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, factori care includ 

aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură directă, obiectivă şi relevantă cu obiectul contractului. 

Alegerea criteriului “cel mai bun raport calitate-preţ“ s-a făcut având în vedere că în delegarea gestiunii serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi,  nu se pun la dispoziţia 

operatorilor de transport mijloace de transport în comun (autobuze).  
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3. Factorii de evaluare  
3.1. În stabilirea şi justificarea factorilor de evaluare, entitatea contractantă urmăreşte îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  

- factorii de evaluare au ca scop identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, au legătură directă cu obiectul şi 

natura contractului şi reprezintă un avantaj pe care entitatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului respectiv;  

- factorii de evaluare nu conferă entităţii contractante o libertate de stabilire a câştigătorului nelimitată, întrucât la baza deciziei de atribuire s-

a stabilit un set bine determinat de criterii obiective, care sunt atât calitative, cât şi cantitative;  

- factorii de evaluare s-au stabilit în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Hotărârii de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial, cu modificările şi completările ulterioare;  

- factorii de evaluare sunt cuantificabili şi relevanţi.  

 

3.2. Factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate, în condiţiile legii, sunt: 

 

Factor de evaluare 
Indicativ factor de 

evaluare 
Punctaj maxim acordat Pondere 

Nivelul tarifului [tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc)] PT 35 puncte 35% 

Vechimea medie a parcului de autobuze PV 30 puncte 30% 

Clasificarea autobuzelor PCA 5 puncte 5% 

Dotarea cu instalaţie de aer conditionat PAC 5 puncte 5% 

Capacitatea de transport PCT 15 puncte 15% 

Norma de poluare a autobuzului PNP 5 puncte 5% 

Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt 

detiniti în Legea nr. 34/2017 privind instalarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi 
PC.ALT. 5 puncte 5% 

TOTAL  100 puncte 100% 

Factorii de evaluare au stabilită o pondere care nu conduce la distorsionarea rezultatului procedurii de atribuire şi au o legătură directă cu 

natura şi obiectul contractului de achiziţie sectorială. 

 

4. Metodologia de punctare privind factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire. 

Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referinţă care reprezintă data limita de depunere a 

ofertelor. 

 

4.1. Factor de evaluare cu privire la componenta financiară a ofertei  

Entitatea contractantă stabileste factorul de evaluare “Nivelul tarifului  [tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc)]” drept factor de evaluare de 

natură financiară. 

Fundamentarea tarifelor se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

La factorul de evaluare „Nivelul tarifului (Tariful mediu pe km/loc)”  - PT  se acordă puncte  pentru fiecare traseu. 

“Nivelul tarifului (Tariful mediu pe km/loc)” se stabileşte pentru fiecare traseu în parte. 

În cadrul unei grupe de trasee operatorul de transport rutier ofertează şi fundamentează tariful mediu pe km/loc pentru fiecare traseu din 

grupă. Tarifele se cumulează şi apoi se face media aritmetică, rezultând tariful mediu pe km/loc al grupei, exprimată ca număr întreg urmat de 3 

zecimale.   

Valoarea tarifului mediu pe km/loc este cea prevăzută la poziţia XII din tabelul de mai jos referitor la structura pe elemente de cheltuieli 

pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului pentru serviciul public de transport judeţean de persoane efectuat prin curse regulate, din anexa 

nr. 2 la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, 

aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

N

Nr.  

crt. 

ELEMENTE DE 

CHELTUIELI 

Valori anuale 

- lei - 

  Stabilire 

I. Cheltuieli materiale:  

 Carburanţi  

 Energie electrică  

 Amortizare  

 Service auto (întreţinere-reparaţii)  

 Schimb ulei  

 Schimb filtru  

 Schimb antigel  

 Piese de schimb  

 Alte cheltuieli materiale  

II. Cheltuieli cu taxe/impozite şi autorizaţii  

 Inspecţia tehnică periodică  

 Asigurare de răspundere civilă auto obligatorie  

 Asigurare CASCO  
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 Licenţă comunitară  

 Impozit pe mijloc de transport  

 Impozit pe terenuri pentru parcare  

 Impozit pe clădiri  

 Redevenţă  

 Taxă de mediu  

 Alte cheltuieli cu taxe/impozite şi autorizaţii  

III. Cheltuieli cu salariile personalului, din care:  

 - salarii  

 - contribuţii sociale obligatorii  

 - alte drepturi asimilate salariilor  

IV. 
Cheltuieli de exploatare  

(I+II+III) 
 

V. Cheltuieli financiare  

VI. 
Total cheltuieli  

(IV+V) 
 

VII. Profit  

VIII. Valoare totală servicii de transport (VI+VII)  

IX. Număr total de km planificaţi anual  

X. 
Tarif mediu (lei/km)  

(VIII/IX) 
  

XI. Cap. m. (loc)  

XII. 
Tarif mediu  

(lei/km/loc)  (X/XI) 
Tm(lei/km/loc)= Tm(lei/km)/Cap.m.(loc) 

XIII. T.V.A.  

XIV. 
Tarif mediu, inclusiv T.V.A. 

 (lei/km/loc) (XIII+XIV) 
 

 

Structura va fi adaptată pe elemente de cheltuieli specifice fiecărui operator de transport. 

În alegerea factorului de evaluare Entitatea contractantă a avut în vedere posibilitatea atribuirii contractului/contractelor de delegare către 

operatorul de transport rutier care asigură un tarif mediu cât mai scăzut, tarif generat de condiţiile de organizare, de mijloacele de transport solicitate, 

de calificarea şi experienţa personalului implicat în executarea contractului. Prin aplicarea acestui factor de evaluare, Entitatea contractantă 

urmăreşte asigurarea executării unui serviciu de transport public judeţean suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport.  

Acest factor de evaluare s-a stabilit prin luarea în considerare a aspectului social, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare şi art.1 alin. (4) lit.h) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Numărul total de kilometri planificaţi anual pentru fiecare traseu/grupă de trasee a fost calculat pornind de la numărul de km/sens, numărul 

de curse şi graficul de circulaţie pe zilele săptămânii şi este prezentat în tabelul următor:  

 

Numărul total de kilometri planificaţi anual pentru fiecare traseu/grupă de trasee: 

C
o
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o
u

 

G
ru
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a

/ 
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t 

Denumire traseu 

K
m

/ 
se

n
s 
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r.

 c
u
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e 

p
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n
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a

te
/z

i 

Z
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p
t.

 

K
m

/s
ă

p
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K
m

/a
n

 

N
r.

 K
m

  

/5
 a

n
i 

 

[k
m

] 

1 

I 

Stoicani – Tuluceşti – Galaţi 30 20 7 7357,15 390401,00 1952004,98 

4 Chiraftei – Drăculeşti – Galaţi 43 4 7 2408,00 125559,86 627799,312 

9 Galaţi – Folteşti – Oancea 58 5 7 4060,00 211699,77 1058498,84 

10 Galaţi – Oancea – Băneasa 76 4 7 3648,00 190216,93 951084,672 

11 
Galaţi – Oancea – Suceveni – Tg. 

Bujor 
101 2 7 

2828,00 147459,84 737299,192 

12 Aldeşti – Oancea – Galaţi 94 2 7 2632,00 137239,85 686199,248 

15 Galaţi – Scânteieşti – Fântânele 38 8 7 3760,65 196090,64 980453,2 

16 Galaţi – Cuca – Băleni 48 7 7 4366,29 227670,60 1138353,024 

17 Măcişeni – Cuca – Galaţi 73 2 7 1410,36 73540,12 367700,597 

18 Galaţi – Cuca – Adam - Ciureşti 97 2 7 2294,52 119642,44 598212,192 

59 
Galaţi – Vânători – Tuluceşti 

(Padurea Gârboavele) 
13 7 7 

1274,00 66429,93 332149,636 

2 
II 

Galaţi – Folteşti – Tg. Bujor 55 10 7 6926,08 361145,31 1805726,56 

3 Galaţi – Tg. Bujor – Crăieşti - 89 2 7 2492,00 129939,86 649699,288 
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Măcişeni 

5 Galaţi – Tg. Bujor – Roşcani 69 2 7 1932,00 100739,89 503699,448 

6 Drăguşeni – Tg. Bujor – Galaţi 86 2 7 1660,62 86589,62 432948,08 

7 Galaţi – Tg. Bujor – Zărneşti 75 2 7 2100,00 109499,88 547499,4 

8 Galaţi – Folteşti – Măstăcani 44 4 7 2464,00 128479,86 642399,296 

13 Galaţi – Tg. Bujor – Bereşti 87 3 7 3654,00 197099,79 985498,956 

14 Galaţi – Bereşti – Vădeni 115 3 7 4830,00 251849,72 1259248,62 

27 Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti 20 2 7 386,40 20147,98 100739,8896 

57 Galaţi – Tg. Bujor – Ciureşti 110 2 7 3080,00 160599,82 802999,12 

58 Galaţi – Vârlezi – Rădeşti 90 1 7 869,40 45332,95 226664,7516 

19 

III 

Galaţi – Smârdan – Cişmele 17 39 7 7878,50 410806,97 2054034,86 

20 Negrea – Schela – Galaţi 29 11 7 4126,70 209129,13 1045645,64 

21 Galaţi – Smârdan – Pechea 38 15 7 5503,23 292998,36 1464991,824 

22 Rediu – Pechea – Galaţi 49 8 7 4849,25 258898,12 1294490,624 

23 
Galaţi – Pechea – Valea Mărului 

(sat Mândreşti) 
68 9 7 

7090,63 377784,51 1888922,544 

24 Galaţi – Smârdan – Pechea 38 12 7 6136,32 322231,73 1611158,643 

25 Costache Negri – Pechea – Galaţi 49 3 7 2058,00 107309,88 536549,412 

26 Galaţi – Pechea – Călmăţui 58 3 7 2436,00 127019,86 635099,304 

28 Galaţi – Pechea – Cotoroaia 94 1 7 1316,00 68619,92 343099,624 

29 Galaţi – Pechea – Adam 94 1 7 1316,00 68619,92 343099,624 

30 Galaţi – Valea Mărului – Cerţeşti 89 1 7 1246,00 64969,93 324849,644 

31 Galaţi – Valea Mărului – Smulţi 78 1 7 1092,00 56939,94 284699,688 

32 

IV 

Vasile Alecsandri – Braniştea – 

Galaţi 
24 24 7 

7501,15 388628,14 1943140,704 

33 Galaţi – Năneşti – Nămoloasa 68 1 7 952,00 49639,95 248199,728 

34 Galaţi – Independenţa – Tecuci 80 36 7 40320,00 2102397,70 10511988,48 

35 Galaţi – Independenţa – Tecuci 86 3 7 3612,00 188339,79 941698,968 

36 Tecuci – Pechea – Galaţi 85 1 7 850,00 44321,38 221606,9 

38 

V 

Tecuci – Matca Ramificaţie – 

Cudalbi 
27 6 7 

2052,00 101867,03 509335,128 

39 Tecuci – Valea Mărului – Smulţi 35 4 7 1960,00 102199,89 510999,44 

40 Tecuci – Valea Mărului – Corni 33 2 7 924,00 48179,95 240899,736 

41 Tecuci – Drăguşeni – Smulţi 44 4 7 2081,62 108541,59 542707,968 

42 Corod – Matca – Tecuci 23 5 7 1310,18 68316,50 341582,476 

43 Tecuci – Corod – Cârlomăneşti 40 3 7 1680,00 87599,90 437999,52 

44 Tecuci – Corod – Cotoroaia 43 5 7 2823,16 147207,27 736036,332 

45 

VI 

Tecuci – Frunzeasca – Ţepu 22 7 7 1892,00 94474,18 472370,888 

46 Tecuci – Gohor – Toflea 36 6 7 2736,00 139242,70 696213,504 

47 Tecuci – Tălpigi – Ghidigeni 27 12 7 3780,00 181709,78 908548,92 

48 Tecuci – Frunzeasca – Munteni 13 11 7 1846,00 93785,61 468928,044 

49 Tecuci – Munteni – Priponeşti 34 4 7 1632,00 78637,05 393185,248 

50 Tecuci – Priponeşti – Ciorăşti 35 3 7 1470,00 76649,92 383249,58 

37 

VII 

Salcia – Barcea – Tecuci 21 7 7 1722,00 79814,90 399074,508 

51 Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni 24 5 7 1488,00 78228,49 391142,432 

52 Tecuci – Nicoreşti – Vişina 29 5 7 1798,00 93752,75 468763,772 

53 Tecuci – Nicoreşti – Ionăşeşti 29 4 7 1392,00 72582,78 362913,888 

54 Tecuci – Nicoreşti – Huleşti 28 2 7 784,00 40879,96 204399,776 

55 Tecuci – Furceni – Movileni 16 9 7 1696,00 85394,19 426970,944 

56 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi 34 8 7 3128,00 150182,68 750913,392 
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Total 3148 377 413 202.912,22 10.545.278,00 52.726.390,01 

 

 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi propus pentru cele 59 de trasee structurate 

în 7 grupe şi denumirea staţiilor şi amplasarea lor pe fiecare traseu în parte sunt prezentate anexat Caietului de sarcini al serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi (Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre), după cum urmează:  

- Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi - Programul 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2027.  
- Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi – Denumirea 

staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Galaţi. 

Graficele de circulaţie aferente fiecărui traseu în parte (care se vor prelua în Caietele de sarcini aferente Licenţelor de traseu), întocmite cu 

respectarea programului de circulaţie înscris în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi pentru 

perioada 01.01.2023 – 31.12.2027, sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini.  

 

4.2. Factori de evaluare cu privire la componenta tehnică a ofertei : 

La punctarea factorilor de evaluare Entitatea contractantă a luat în considerare că serviciul public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate se organizează cu respectarea principiilor privind garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului public de 

transport judeţean şi deplasarea în condiţii de siguranţă şi confort ale călătorilor inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor 

transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări. 

De asemenea s-a avut în vedere că serviciul public de transport judeţean se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind 

legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei şi mai ales ţinând cont de 

faptul că în toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. 

Entitatea contractantă, în condiţiile legii, propune utilizarea următorilor factori de evaluare care privesc componenta tehnică a ofertei: 

 

a. Vechimea medie a parcului de autobuze – PV 

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale 

serviciului (confortul călătorilor) şi aspectele de mediu pe de o parte şi, costurile  generate de furnizarea serviciului pe de altă parte, conform art. 209 

alin (4) din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi principiile menţionate la art.1 alin. 

(4) lit. g) şi k) şi alin. (8) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

La factorul de evaluare „Vechimea medie a parcului de autobuze” – PV , se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la 

executarea traseului. 

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  

Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a 

autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.  

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică.  

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Fiecare medie aritmetică se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  

 

   b. Clasificarea autobuzelor - PCA 

  În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale 

serviciului (confortul călătorilor) şi aspectele de siguranţă, conform art. 209 alin (4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi principiul menţionat la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

La factorul de evaluare „Clasificarea autobuzelor” - PCA, se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea 

traseului. 

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Fiecare medie aritmetică se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  

 

c. Dotarea cu instalaţie de aer conditionat  - PAC 
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea calităţii serviciului (confortul călătorilor) 

conform art. 209 alin (4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi principiul 

menţionat la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

La factorul de evaluare „Dotarea cu instalaţie de aer conditionat” - PAC, se acordă puncte pentru fiecare autovehicul dotat cu instalaţie de 

aer condiţionat care va fi utilizat la executarea traseului.  

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică.  

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Fiecare medie aritmetică se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  

 

d. Capacitatea de transport - PCT  
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea calităţii serviciului (confortul călătorilor), 

conform art. 209 alin (4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi principiile 

menţionate la art.1 alin. (4) lit. c) şi g) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 La factorul de evaluare „Capacitatea de transport” - PCT, se acordă puncte pentru fiecare autovehicul  care va fi utilizat la executarea 

traseului.  
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Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Fiecare medie aritmetică se exprimă ca numar întreg urmat de 3 zecimale.  

În cazul depunerii mai multor oferte pe un traseu sau grupa de trasee, punctajele se calculează conform formulei de calcul prezentată în grila 

de punctaj a factorului de evaluare. 

 

e. Norma de poluare a autobuzului - PNP 
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare, în principal, aspectele de mediu, conform art. 209 alin (4) 

din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţia imperativă prevăzută la art.1 alin. 

(8) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

care stipulează în mod expres ca “În toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport local, protecţia (…) mediului este 

prioritară”. 

 La factorul de evaluare „Norma de poluare a autobuzului”  - PNP, se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la 

executarea traseului.  

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Fiecare medie aritmetică se exprimă ca număr întreg urmat de 3 zecimale.  

 

f. Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt detiniţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi - PC.ALT 
În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare, în principal, aspectele de mediu, conform art. 209 alin (4) 

din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţia imperativă prevăzută la art.1 alin. 

(8) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

care stipulează în mod expres ca “În toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport local, protecţia (…) mediului este 

prioritară”. 

La factorul de evaluare „Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt detiniţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi” - PC.ALT., se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului.  

Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Fiecare medie aritmetică se exprimă ca numar întreg urmat de 3 zecimale.  

 

5. Grila de punctaj cu punctajele care se acordă potrivit factorilor de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire “cel 

mai bun raport calitate-preţ”. 

a. Vechimea medie a parcului de autobuze  - Punctaj maxim PV = 30 puncte 

 PV  - punctajul pentru vechimea medie a parcului de autobuze se acordă astfel : 

Anul fabricaţiei (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) = 30 puncte 

AF = AA – 1                                                                      = 28 puncte 

AF = AA – 2                                                                      = 26 puncte 

AF = AA – 3                                                                      = 24 puncte 

AF = AA – 4                                                                      = 22 puncte 

AF = AA – 5                                                                      = 20 puncte 

AF = AA – 6                                                                      = 18 puncte 

AF = AA – 7                                                                      = 16 puncte 

AF = AA – 8                                                                      = 14 puncte 

AF = AA – 9                                                                      = 12 puncte 

AF = AA – 10                                                                    = 10 puncte 

AF = AA – 11                                                                    =   8 puncte 

AF ≤ AA – 12                                                                    =   0 puncte 

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului. 

 

b. Clasificarea autobuzelor - Punctaj maxim PCA = 5 puncte. 

 PCA  - punctajul pentru clasificarea autobuzelor se acorda astfel : 

Categoria I                                                               = 5 puncte 

Categoria II                                                              = 4 puncte 

Categoria III                                                             = 3 puncte 

Categoria IV                                                                    = 2 puncte 

Autovehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport judeţean. 

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după certificatul de clasificare – certificat eliberat de comisia de clasificare. 

 

c. Nivelul tarifului  [tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc)] - Punctaj maxim PT  = 35 puncte.  

 PT  - punctajul pentru nivelul tarifului (tariful mediu/km/loc) se acordă astfel : 

a)  pentru oferta cu cel mai scăzut tarif mediu/km/loc se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 35 puncte. 

b)  pentru oferta (n) cu alt tarif mediu/km/loc decât cel prevăzut la lit.a)  punctajul se calculează potrivit formulei : 

               cel mai scăzut tarif  mediu/km/loc  

PT(n)  = ---------------------------------------------  x 35 puncte,  unde : 

               tariful mediu/km/loc al ofertei (n)    

  

PT(n)  =  punctajul ofertei (n)   
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35 puncte =  punctajul maxim acordat factorului de evaluare 

 

d. Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat - Punctaj maxim PAC = 5 puncte 

 PAC  - punctajul pentru dotarea cu instalaţie de aer conditionat se acordă astfel : 

  - autobuze dotate cu instalaţie de aer condiţionat                             = 5 puncte 

  - autobuze care nu sunt dotate cu instalaţie de aer conditionat              = 0 puncte 

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după certificatul de clasificare – certificat eliberat de comisia de clasificare. 

 

e. Capacitatea de transport - Punctaj maxim PCT  = 15 puncte. 

 PCT  - punctajul pentru capacitatea de transport se acordă astfel : 

Punctajul factorului de evaluare PCT se calculează având în vedere capacitatea de transport minimă înscrisă în Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, dupa cum urmează : 

a) Pentru Capacitate de transport minimă 10 locuri pe scaune (CPmin10) =  9,0 puncte 

PCT = (CPmin10) + 1 loc pe scaun                                                                   =   9,5 puncte 

PCT = (CPmin10) + 2 locuri pe scaune                                                             = 10,0 puncte 

PCT = (CPmin10) + 3 locuri pe scaune                                                             = 10,5 puncte 

PCT = (CPmin10) + 4 locuri pe scaune                                                             = 11,0 puncte 

PCT = (CPmin10) + 5 locuri pe scaune                                                             = 11,5 puncte 

PCT = (CPmin10) + 6 locuri pe scaune                                                             = 12,0 puncte 

PCT = (CPmin10) + 7 locuri pe scaune                                                             = 12,5 puncte 

PCT = (CPmin10) + 8 locuri pe scaune                                                             = 13,0 puncte 

PCT = (CPmin10) + 9 locuri pe scaune                                                             = 13,5 puncte 

PCT = (CPmin10) + 10 locuri pe scaune                                                           = 14,0 puncte 

PCT = (CPmin10) + 11 locuri pe scaune                                                           = 14,5 puncte 

PCT = (CPmin10) + 12 locuri pe scaune                                                           = 15,0 puncte 

Pentru ofertele avand capacitati de transport  > 22 locuri pe scaune           = 15,0 puncte 

 

b) Pentru Capacitate de transport minimă 23 locuri pe scaune (CPmin23) =  9,0 puncte 

PCT = (CPmin23) + 1 loc pe scaun                                                                   =   9,5 puncte 

PCT = (CPmin23) + 2 locuri pe scaune                                                             = 10,0 puncte 

PCT = (CPmin23) + 3 locuri pe scaune                                                             = 10,5 puncte 

PCT = (CPmin23) + 4 locuri pe scaune                                                             = 11,0 puncte 

PCT = (CPmin23) + 5 locuri pe scaune                                                             = 11,5 puncte 

PCT = (CPmin23) + 6 locuri pe scaune                                                             = 12,0 puncte 

PCT = (CPmin23) + 7 locuri pe scaune                                                             = 12,5 puncte 

PCT = (CPmin23) + 8 locuri pe scaune                                                             = 13,0 puncte 

PCT = (CPmin23) + 9 locuri pe scaune                                                             = 13,5 puncte 

PCT = (CPmin23) + 10 locuri pe scaune                                                           = 14,0 puncte 

PCT = (CPmin23) + 11 locuri pe scaune                                                           = 14,5 puncte 

PCT = (CPmin23) + 12 locuri pe scaune                                                           = 15,0 puncte 

Pentru ofertele avand capacitati de transport  > 35 locuri pe scaune           = 15,0 puncte 

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după certificatul de clasificare – certificat eliberat de comisia de clasificare. 

La punctarea factorului de evaluare capacitate de transport, s-au avut în vedere prevederile art.2, lit. a) şi b) din Normele metodologice 

privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, aprobate 

prin OMLPTL nr.458/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora sunt stabilite următoarele definiţii : 

a) autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de 

persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 

b) microbuz - autobuzul care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, fără scaunul conducătorului.   

 

f. Norma de poluare a autobuzului NP - Punctaj maxim PNP  = 5 puncte 

 PNP  - punctajul pentru norma de poluare a autobuzului se acordă astfel : 

NP = EURO 6 sau autobuze electrice      = 5 puncte 

NP = EURO 5                                           = 3 puncte 

NP = EURO 4                                           = 1 puncte 

NP sub  EURO 4                                      = 0 puncte 

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului. 

 

g. Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi - Punctaj maxim PC.ALT. = 5 puncte 

 PC.ALT.  - punctajul pentru utilizarea combustibililor alternativi se acordă astfel : 

 - autobuze care utilizează combustibili alternativi              = 5 puncte 

 - autobuze care nu utilizează combustibili alternativi            = 0 puncte 

În sensul prezentei Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, expresia „combustibili alternativi” 

semnifică următoarele: 

Combustibili alternativi - combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel puţin parţial, drept substitut pentru sursele de combustibil 

fosil în furnizarea de energie pentru mijloacele de transport şi care au potenţialul de a contribui la decarbonizarea acestora şi de a îmbunătăţi 

performanţa de mediu a sectorului transporturilor. Aceştia includ, în principal: 

    - energia electrică; 

    - hidrogenul; 

    - biocarburanţii, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - combustibilii sintetici şi parafinici; 

    - gazul natural, inclusiv biometanul, în stare gazoasă (gaz natural comprimat, denumit în continuare GNC) şi lichidă (gaz natural lichefiat, 

denumit în continuare GNL); 
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    - gazul petrolier lichefiat, denumit în continuare GPL; 

Modalitatea de demonstrare: Prezentare copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului. 

 

Punctajul total al unei oferte - P(total ofertă) se calculează după formula  : 

P(total ofertă) =  PV +  PCA + PT  +   PAC +  PCT +  PNP +  PC.ALT ,  unde : 

PV     = punctajul pentru Vechimea medie a parcului de autobuze 

PCA   = punctajul pentru Clasificarea autobuzelor 

PT     =  punctajul pentru Nivelul tarifului [tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc)] 

PAC   = punctajul pentru Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat   
PCT   = punctajul pentru Capacitatea de transport   
PNP   = punctajul pentru Norma de poluare a autobuzului   

PC.ALT. = punctajul pentru Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr.34/2017 privind instalarea infrastructurii 

pentru combustibili alternativi  

 

6. Desemnarea ofertei câştigătoare  

Entitatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în Documentaţia de Atribuire.  

Nu se acceptă oferte alternative. 

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de 

atribuire. 

Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obtinute, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, 

respectiv cu cel mai mare punctaj. 
În cazul depunerii unei singure oferte pe un traseu sau pe o grupă de trasee, se va stabili  punctajul rezultat în urma evaluării acelei oferte. 

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere 

punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora :. 

- Nivelul tarifului (Tariful mediu pe km/loc);  

- Vechimea medie a parcului de autobuze; 

- Capacitatea de transport;  

- Norma de poluare a autobuzului;  

- Clasificarea autobuzelor;  

- Dotarea cu instalaţie de aer conditionat;  

- Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt detiniti în Legea nr.34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi. 

În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi 

desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. 

Înainte de atribuirea contractului, Entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să 

prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu 

informaţiile cuprinse în DUAE.  

În situaţia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de 

calificare, Entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informaţiilor 

cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.  

Entitatea contractantă atribuie contractul ofertantului clasat pe locul următor, dacă acesta îndeplineşte toate criteriile de calificare prevăzute 

în anunţul de participare şi/sau în instrucţiunile către ofertanţi. 

 

CAPITOLUL IX 

Modalitatea de implementare a contractului 

1.Declaratia de acceptare a condiţiilor contractuale  
Contractul care urmează a fi atribuit are ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 

în aria de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi (contract de servicii publice în sensul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007). 

 

2. Modelul de contract 

2.1. Modelul de contract propus a fost elaborat cu respectarea dispoziţiilor Ordinului comun al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi a Agenţiei Naţionale pentru achiziţii publice nr.131/1401/2019 privind documentele standard şi 

contractul-cadru care fi vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie.  

2.2. În cadrul ofertei operatorul de transport va depune Formularul nr. 15 - Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale. 

2.3. Modelul de contract include în cadrul anexelor Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate, în judeţul Galaţi şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi. 

Conform art. 22 din Legea nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ”Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui 

serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, 

elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale 

serviciului.”. 

În aplicarea acestor dispoziţii, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 au fost aprobate Regulamentul-cadru pentru efectuarea 

transportului public local şi Caietul de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local. 

Regulamentul-cadru priveşte efectuarea serviciilor de transport public judeţean, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 92/2007, definind 

modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicătorii de performanţă, condiţiile tehnice, precum şi 

raporturile dintre operatorii de transport rutier şi utilizatorii serviciilor. 

Caietul de sarcini-cadru stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public judeţean prin curse regulate, stabilind nivelurile de 

calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

 

3. Condiţii referitoare la contract 

Transportul public judeţean se efectuează în condiţiile Legii serviciilor de transport public de persoane în unităţile administrativ-teritoriale 

nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 27/2011, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din 

domeniul transporturilor rutiere (Regulamentul (CE) nr. 1370/2007), precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este 

parte.  
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 a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;  

 b) se efectuează numai între localităţile judeţului Galaţi, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestuia;  

 c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Judeţean Galaţi;  

 d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze deţinute în proprietate sau 

în baza unui contract de leasing de acesta, înmatriculate sau înregistrate în judeţul Galaţi;  

 e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii sau autogări, după caz;  

 f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de 

călătorie eliberate anticipat, al caror regim este stabilit de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 g) autoritatea judeţeană competentă exercită competenţe exclusive cu privire la acordarea licenţelor de traseu operatorilor care prestează 

transportul rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de competenţă a acesteia şi de reglementare la nivel judeţean a serviciilor publice de 

transport călători;  

 h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în schimbul îndeplinirii 

acestora, drepturi exclusive şi/sau compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de 

autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile 

sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. Contractele de servicii 

publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensaţii. 

 

 

4. Durata contractului de delegare  

Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi va fi de 5 ani, (60 luni), începând de la Data Intrării în Vigoare, respectiv data 

semnării contractului. 

 

5. Bunurile folosite în realizarea contractului 

Bunurile utilizate de Operator în executarea Contractului sunt de natura bunurilor proprii, respectiv bunurile care aparţin Operatorului şi 

care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii 

rămân în proprietatea Operatorului. 

Bunurile proprii, respectiv mijloacele de transport vor fi libere de sarcini la Data intrării în vigoare a contractului, care înseamnă Data 

semnării Contractului de delegare. 

 

6. Valoarea estimată a contractului 

Valoarea totală estimată a contractului de delegare pentru durata propusă de 5 ani (60 luni) este obţinută prin însumarea valorii totale anuale 

a serviciului (cheltuieli la care se adaugă profitul rezonabil) pentru fiecare traseu/grupa de trasee (un LOT conţine un traseu sau o grupă de trasee în 

cadrul procedurii de achiziţie sectorială a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 

în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi, multipicată cu 5. În cazul grupelor cu mai multe trasee, valoarea 

Grupei este valoarea grupei obţinută din însumarea valorilor traseelor care o compun). 

Din practica operatorilor de transport rutier, în cadrul serviciilor de transport rutier de persoane prin curse regulate, curse regulate speciale, 

curse ocazionale, rezultă un tarif mediu pe km/loc aplicat de 0,35 lei/km/loc, la o încărcare k = 70% (k-grad mediu de ocupare a locurilor în autobuz) 

a capacităţii medii a autobuzelor (Cmed – capacitatea medie pentru autobuze cu minim 10 locuri a fost calculată la 16 locuri, iar pentru autobuze cu 

minim 23 locuri, capacitatea medie de transport a fost calculata la 29 locuri).  

Funcţie de capacităţile minime solicitate prin Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Galaţi, s-a 

estimat valoarea prestatiei anuale luând în calcul un tarif mediu/km de 4 lei pentru Microbuze, 7 lei pentru Autobuze şi pentru cazurile în care sunt 

solicitate mai multe mijloace de transport în cadrul unui traseu se face media aritmetică a tarifelor corespunzătoare capacităţilor solicitate. 

Valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii 

procedurii de atribuire. 

 

7. Preţul ofertei 

Preţul ofertei reprezintă valoarea estimată totală a contractului ofertată pe 5 ani (durata contractului) pentru lotul/grupa pentru care se depune 

oferta şi nu va depăşi valoarea estimată a achiziţiei. 

 

8. Perioada de mobilizare  

Între Data Intrării în Vigoare şi Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare. 

În Perioada de Mobilizare, care este de maximum 3 luni de la Data Intrării în Vigoare a Contractului, dacă Părţile nu convin, în scris, 

prelungirea acestei perioade, se vor desfăşura minim următoarele activităţi :  

8.1. Entitatea contractantă : 

- stabileşte tarifele de călătorie pentru serviciul public de transport local şi judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind 

modalitatea de gestionare a serviciului şi le supune spre aprobare prin hotărâre a consiliului judeţean; 

- vizionează în teren, mijloacele de transport cu care Operatorul s-a angajat prin Ofertă, precum şi infrastructura aflată la dispoziţia 

Operatorului amenajată şi dotată pentru parcarea mijloacelor de transport. 

- aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate; 

- emite licenţele de traseu pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane prin curse regulate. 

8.2. Operatorul are obligaţia să prezinte Entităţii Contractante următoarele: 

a) mijloacele de transport cu care s-a angajat prin Ofertă, în stare bună de funcţionare şi dotate conform cerinţelor din Caietul de Sarcini; 

b) copii după licenţele/autorizaţiile eliberate de autorităţile competente pentru toate mijloacele de transport cu care Operatorul s-a angajat 

prin Ofertă că va efectua Serviciul public de transport călători; 

c) copii după actele doveditoare privind angajarea personalului necesar pentru prestarea serviciului, inclusiv personal cu atribuţii pentru 

repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi manager de transport, însoţite de dovada calificării profesionale aferentă fiecărei activităţi prestate 

de personalul angajat; 

d) copii după actele doveditoare privind infrastructura aflată la dispoziţia operatorului, amenajată şi dotată pentru parcarea, întreţinerea, 

repararea şi alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport pe raza teritorială de competentă a Entităţii Contractante, conform cerinţelor din 

Caietul de Sarcini, precum şi prezentarea fizică, în teren, a respectivelor amenajări; 
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e) copii după contractele de asigurare a persoanelor transportate şi a bagajelor acestora, inclusiv contractele de asigurare obligatorie RCA 

pentru fiecare autovehicul; 

f) copii după actele doveditoare privind stabilirea domiciliului fiscal şi înfiinţarea punctului de lucru/sucursalei/filialei în aria teritorială de 

competenţă a Entităţii Contractante; (în cazul în care Operatorul are sediul social într-un alt judeţ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene). 

g) copii după certificatele de înmatriculare/înregistrare, din care să rezulte că toate mijloacele de transport cu care s-a angajat în prestarea 

Serviciului public de transport călători au fost înmatriculate/înregistrate în judeţul sau, după caz, în localitatea de reşedinţă a Entităţii Contractante, în 

cazul în care operatorul deţine mijloacele de transport înmatriculate/ înregistrate într-un alt judeţ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene; 

h) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, în cuantumul prevăzut în prezentul Contract. 

i) copii după actele doveditoare privind organizarea operaţională a dispeceratului şi a dotărilor speciale de urmărire şi coordonare în trafic a 

mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare; 

j) toate copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Operator. 

8.3. Perioada de mobilizare va lua sfârşit la data de începere a prestării Serviciului, atunci când operatorul a îndeplinit toate obligaţiile 

prevăzute la pct. 8.2. Părţile vor încheia Procesul-verbal de constatare a îndeplinirii obligaţiilor din Perioada de Mobilizare. 

8.4. În cazul în care doi sau mai mulţi operatori economici participă la procedură în asociere, iar asocierea este desemnată câştigătoare a 

procedurii de atribuire, după desemnarea câştigătorului şi înainte de începerea perioadei de mobilizare, dar într-o perioadă ce nu poate depăşi 30 de 

zile, Asocierea trebuie să îndeplinească obligaţia privind adoptarea de către membrii a formei juridice solicitate prin documentaţia de atribuire 

(constituirea unei societăţi în condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare). 

8.5. În perioada de maxim 30 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii, Asocierea câştigătoare a procedurii de atribuire trebuie să 

îndeplinească următoarele:  

a) înmatricularea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi a noii societăţi comerciale, rezultată ca urmare a obligaţiilor 

asumate de membrii asocierii, prin Acordul de asociere, precum şi prezentarea certificatului de înmatriculare a societăţii (copie conformă cu 

originalul) şi a certificatului constatator;  

b) prezentarea licenţei comunitare de transport şi copiile conforme ale licenţei comunitare pentru toate mijloacele de transport ofertate şi care 

vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;  

8.6. În cazul în care o asociere care participă la procedură este desemnată câştigătoare, în perioada de mobilizare, suplimentar celor 

enumerate anterior, va trebui să îndeplinească următoarele:  

a) Înmatricularea mijloacelor de transport destinate prestării serviciului public de transport judeţean, care sunt în proprietatea membrilor 

asocierii, pe noua societate creată şi menţionarea ca utilizator a noii societăţi create în cazul mijloacelor de transport utilizate în leasing financiar şi 

sau operaţional;  

b) În cazul în care, pentru demonstrarea cerinţei privind dotarea cu facilităţile tehnice menţionate în prezentul caiet de sarcini, sunt prezentate 

contracte de închiriere, se vor prezenta contractele de închiriere în care calitatea de locatar este deţinută de noua societate înfiinţată de asociere. În 

acelaşi sens, în cazul în care aceste facilităţi sunt deţinute în leasing, se va proceda la prezentarea contractelor de leasing în care utilizator este noua 

societate înfiinţată de asocierea participantă la procedură.  

8.7. Realizarea operaţiunilor menţionate la punctele (8.4.) ÷ (8.6) sunt necesare datorită specificului activităţii delegate şi ţinând cont de 

faptul că în conformitate cu art. 67 alin. (2)-(5) din Legea nr. 99/2016 şi art. 37 din HG nr. 394/ 2016, operatorii economici participanţi la procedura 

de atribuire au obligaţia, ca la semnarea contractului de delegare a gestiunii, să respecte şi să facă dovada că se află într-una din situaţiile prezentate 

în cadrul art. 30 din Legea nr. 92/ 2007. 

 

9. Riscuri 

Având în vedere particularităţile serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate precum şi reglementările legale 

specifice, aşa cum a rezultat din prezentarea de mai sus, Entitatea contractantă a identificat o serie de riscuri ce ar putea să apară în asigurarea acestui 

serviciu. Descrierea, repartiţia acestora între Entitatea contractantă şi operatorul de transport rutier precum şi modalitatea de gestionare a acestora 

sunt prezentate în continuare:   

  

Categoria de risc Descriere Consecinţe Gestionare 

Riscuri de amplasament  

Structura existentă a 

infrastructurii de 

transport 

Drumurile judeţene existente, 

respectiv pe itinerariile parcurse de 

traseele pe care se efectuează 

transportul judeţean au tendinţa să 

se deterioreze rapid 

O uzura accentuată a 

mijloacelor de transport şi 

majorarea costurilor de 

întreţinere 

Entitatea Contractantă, ca 

administrator al acestor drumuri va 

lua toate măsurile necesare să le 

menţină în bună stare 

Aspecte legate de finanţarea contractului  

Modificări de taxe 

Pe parcursul contractului regimul 

de taxe şi impozite se schimba în 

defavoarea Operatorului 

Impact negativ asupra 

veniturilor financiare ale 

Operatorului şi imposibilitatea 

asigurării serviciului la nivelul 

impus 

Stabilirea procentului ce îl 

reprezintă taxele şi impozitele din 

valoarea tarifului la fundamentarea 

acestuia şi stabilirea modalităţii de 

modificare a tarifului proporţional 

cu aceste modificări. 

Operare  

Întreţinere şi reparare 

Defectarea mijloacelor de transport 

mai des decât s-a luat în considerare 

ducând la cheltuieli mai mari de 

întreţinere şi reparaţie decât cele 

folosite la fundamentarea tarifelor 

de transport. 

Creşterea costurilor de operare 

cu efecte negative atât asupra 

calităţii serviciului prestate prin 

diminuarea numărului de 

mijloace de transport utilizate, 

cât şi asupra realizării 

investiţiilor planificate prin 

diminuarea profitului obţinut. 

Entitatea contractantă a stabilit ca 

factor de evaluare „vechimea 

parcului de  autovehicule” prin 

care se acorda cele mai mari 

punctaje mijloacelor de transport 

cu o vechime cât mai mică, astfel 

încât să se diminueze probabilitatea  

de defectare a acestora peste limita 

previzionată. 

Operare 

 

Operatorul de transport  nu poate 

efectua prestaţiile conform 

contractului 

 

Imposibilitatea asigurării 

serviciului la nivelul specificat 

în caietul de sarcini şi oferta 

depusă. 

 

Entitatea contractantă impune prin 

documentaţia de atribuire (caietul 

de sarcini, condiţii contractuale 

obligatorii) condiţii care să 

minimizeze riscurile de a nu mai 

putea fi prestate serviciile de către 
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delegat şi să examineze în detaliu 

încă din faza de ofertare, 

capacitatea viitorului delegat de a 

îndeplini în bune condiţii 

contractul. 

Piaţa  

Schimbări demografice 

O schimbare demografică sau 

socio-economică afectează cererea 

pentru 

serviciile de transport 

Venituri sub proiecţiile 

financiare anterioare 

Prevederea de condiţii contractuale 

care să permită, de comun acord, 

modificarea prestării serviciului 

astfel încât acestea să satisfacă 

cererea utilizatorilor finali. 

Inflaţia 
Valoarea plăţilor în timp este 

afectată de inflaţie 

Diminuarea în termeni reali a 

veniturilor din prestarea 

serviciului 

În contract se prevede o modalitate 

de  ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru a compensa  

inflaţia. 

Risc legal şi de politică a Entităţii contractante  

Reglementarea 

Existentă unui cadru statutar de 

reglementari care vor afecta 

Operatorul 

Efect asupra costurilor şi 

veniturilor 

Operatorul evaluează sistemul de 

reglementari şi îşi fundamentează 

oferta în consecinţă. 

Schimbări legislative 

şi/sau de politică 

referitoare la prestarea 

acestor servicii 

Schimbare legislativa şi/sau a 

politicii Entităţii contractante, care 

nu poate fi anticipată la semnarea 

contractului şi care este adresată 

direct, specific şi exclusiv prestării 

serviciului de transport, ceea ce 

conduce la costuri de capital sau 

operaţionale suplimentare din 

partea Operatorului. 

O creştere semnificativă în 

costurile operaţionale ale 

Operatorului şi/sau necesitatea 

de a efectua cheltuieli de capital 

pentru a putea răspunde acestor 

schimbări 

Entitatea contractantă poate sa 

reducă răspunderea pentru astfel de 

schimbări prin monitorizarea şi 

limitarea schimbărilor ce ar putea 

avea astfel de consecinţe asupra 

serviciului. 

Schimbări legislative 

şi/sau de politică 

referitoare la prestarea 

acestor servicii 

Schimbare legislativă şi/sau a 

politicii Entităţii contractante, care 

nu poate fi anticipată la semnarea 

contractului şi care este adresată 

direct, specific şi exclusiv prestării 

serviciului de transport, ceea ce 

conduce la costuri de capital sau 

operaţionale suplimentare din 

partea Operatorului. 

O creştere semnificativă în 

costurile operaţionale ale 

Operatorului şi/sau necesitatea 

de a efectua cheltuieli de capital 

pentru a putea răspunde acestor 

schimbări 

Prevederea de clauze care să 

reglementeze cât mai multe 

asemenea modificări posibile: taxe 

şi impozite, inflaţie, etc. 

Activele Operatorului  

Depreciere tehnică 
Deprecierea tehnică este mai mare 

decât cea prevăzută 

Cresc costurile de 

retehnologizare 

Operatorul va lua măsurile 

organizatorice necesare pentru 

evitarea unei astfel de situaţii. 

Forţa majoră  

Forţa majoră 

Forţa majoră, astfel cum este 

definită prin lege, împiedică 

realizarea contractului 

Pierderea sau avarierea 

Activelor Operatorului şi 

pierderea /diminuarea 

posibilităţii de obţinere a 

veniturilor preconizate 

Operatorul va lua măsuri de 

asigurare a activelor implicate în 

asigurarea serviciului asfel încât să 

poată fi reparate sau înlocuite în cel 

mai scurt timp posibil 

 

10. Rezultate aşteptate  

Contractul de delegare de gestiune urmează a se încheia între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 

şi operatorii de transport rutier câştigători ai procedurii competitive de atribuire a serviciilor de transport pe cele 7 grupe aferente celor 59 de 

trasee.  

Stabilirea traseelor/grupelor de trasee a fost realizată pe considerente de organizare a operării serviciului public, având în vedere atât 

configuraţia rutieră, cât şi faptul că un sistem de transport persoane trebuie să fie eficient, durabil şi sigur, astfel încât să promoveze dezvoltarea 

economică şi teritorială, să asigure o calitate a vieţii ridicată şi să deservească toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi.  

Ofertanţii pot participa individual sau se pot asocia pentru atribuirea unuia sau a mai multor grupe.  

Rezultatul aşteptat al implementării contractului care face obiectul procedurii de achiziţie îl reprezintă prestarea Serviciului public de 

transport judeţean de persoane, efectuat cu autobuze, în aria teritorială de competenţă a judeţului Galaţi în conformitate cu respectarea 

prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a judeţului Galaţi, a 

Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, a Caietului de sarcini al 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, precum şi a prezentului Caiet de sarcini, aprobate prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

11. Penalităţi  
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul 

reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1530 şi următoarele din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul Civil republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

  

 CAPITOLUL X 

  

Prezentarea ofertei 

 

1. Formulare tipizate care să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc  
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Formular nr. 1 Scrisoare de garanţie 

Formular nr. 2 Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72-73 din Legea nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare 

Formular nr. 3 Declaraţie privind experienţa similară 

Formular nr. 4 FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ 

Formular nr. 4.1 Declaraţie privind disponibilitatea 

Formular nr. 4.2 Declaraţie privind dotările ofertantului 

Anexa la Formular nr. 

4.2 

Mijloace de transport din dotarea ofertantului, disponibile pentru a fi utilizate în Contractul de delegare de 

gestiune 

Formular nr. 4.3 Declaraţie privind condiţiile de asigurare a serviciilor de transport pe traseul/grupa de trasee ___________ 

(lotul ____) 

Formular nr.5 Declaraţie privind disponibilitatea pentru inspecţie 

Formular nr. 6 Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, 

al relaţiilor de muncă şi privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă 

Formular nr. 7 Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnică declarate confidenţiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Formular nr. 8 Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea financiară declarate confidenţiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală 

Formular nr. 9 FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

Anexa nr. 1 la Formular 

nr.9 
Fundamentarea tarifului  mediu pe km/loc (lei/km/loc) 

Anexa nr. 2 la Formular 

nr.9 
Valoare ofertată pe 5 ani (Preţul ofertei) 

Formular nr. 10 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Formular nr. 11 Împuternicire 

Formular nr. 12 Angajament terţ susţinător privind susţinerea economică şi financiară  

Formular nr. 13 Angajament terţ susţinător tehnic – experienţa similară 

Formular nr. 14 Acord de asociere - model 

Formular nr. 15 Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale. 

Formularele tipizate sunt prezentate în Anexa nr. 1 la Documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi. 

 

2. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu Formularul nr. 4 – Formular de propunere tehnică, incluzând totodată: 

- Formularul nr. 4.1 - Declaraţie privind disponibilitatea 

- Formularul nr. 4.2 - Declaraţie privind dotările ofertantului 

- Anexa la formularul nr. 4.2 - Mijloacele de transport din dotarea ofertantului disponibile pentru a fi folosite în contractul de delegare a 

gestiunii 

- Formularul nr. 4.3 - Declaraţie privind condiţiile de asigurare a serviciilor de transport pe  traseul/grupa de trasee _______(lotul)______ 

- Formularul nr. 5 - Declaraţie privind disponibilitatea pentru inspecţie 

- Formularul nr. 6 - Declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ţinut cont 

de obligaţiile referitoare la condiţiile privind protecţia muncii care sunt în vigoare în România, precum şi că le va respecta în vederea implementării 

contractului. 

Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la condiţiile privind sănătatea şi securitatea 

muncii se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislaţie/legislaţie.html. 

- Formularul nr. 7 (după caz) - Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnică declarate confidenţiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală; Ofertantul va elebora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire 

şi va indica motivat în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală, conform prevederilor din HG 394/2016. În acest caz se va completa Formularul nr. 7. În cazul în care nu este depusă o 

declaraţie cu informaţiile mai sus menţionate, propunerea tehnică este considerată document public în sensul Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informaţii de interes public. 

- Formularul nr. 10 - Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

- Formularul nr. 15 - Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale. 

În cadrul propunerii tehnice, va include şi documente de fundamentare pentru factorii de evaluare, după cum urmează: 

- copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului; 

- copie lizibilă după certificatul de clasificare - certificat eliberat de comisia de clasificare; 

- copie lizibilă după certificatul de înmatriculare. 

Documentele solicitate ca ”Modalitatea de demonstrare” în scopul aplicării factorilor de evaluare vor fi considerate ca având menţiunea ”sau 

echivalent”. 

Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic şi numai până la data limită stabilită pentru depunerea 

ofertelor. 

 

3. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Pentru fiecare lot/grupă în parte, Propunerea Financiară, care se încarcă în rubrica Oferta financiară, va include următoarele elemente: 

i. Valoarea totală (pe 5 ani) a propunerii financiare ce va fi criptată în SEAP – reprezintă valoarea totală ofertată a serviciilor de transport 

pentru durata de 5 ani propusă a contractului de delegare, pentru lotul pentru care se depune oferta şi reprezintă suma serviciilor de transport pentru 

traseul/grupa de trasee corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta, calculată pe baza volumului estimat al activităţii anuale astfel cum 

acesta este prezentat pe traseul/grupa de trasee în cadrul prezentului caiet de sarcini; 

 

ii. Formularul de Propunere Financiară  pus la dispoziţie de Entitatea Contractantă - Formularul nr. 9, Nivelul tarifului - Tariful mediu 

pe km/loc fundamentat conform Anexei 1 la formular nr. 9 se stabileşte pentru fiecare traseu în parte. În cadrul unei grupe de trasee operatorul de 

transport rutier ofertează şi fundamentează tariful mediu pe km/loc pentru fiecare traseu din grupa. Tarifele se cumuleaza şi apoi se face media 

aritmetică, rezultând tariful mediu pe km/loc al grupei, exprimat ca număr întreg urmat de 3 zecimale.   
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iii. Documente de fundamentare a preţului 

Fundamentarea tarifului unei călătorii - structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea tarifului pentru serviciul public judeţean de 

persoane efectuat prin curse regulate pentru fiecare traseu/grupa de trasee corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta, incluzând toate 

informaţiile solicitate. Elementele de cheltuieli în baza cărora se va elabora prezenta propunere financiară sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 la 

Normele cadru privind stabilirea ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane aprobate prin 

Ordinul 272/2007 cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea financiară trebuie să furnizeze toate informaţiile cu privire la cost şi să 

respecte în totalitate cerinţele din caietul de sarcini. 

Ofertantul va lua în calcul numărul estimat de kilometri anual al traseului/grupei de trasee pentru care se depune ofertă. Elementele 

de cost vor fi calculate pornind de la volumul estimat al activităţii anuale. 

iv. Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de 

preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 

intelectuală în baza legislaţiei aplicabile (art. 70 din Legea nr. 99/2016, privind achiziţiilor sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare). 

Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie 

însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nu pot fi considerate confidenţiale. - 

Formular nr. 8. 

v. Valoare ofertată pe 5 ani (Preţul ofertei) - Anexa nr. 2 la Formular nr. 9 

vi. Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi prevederilor pe toată perioada de valabilitate a 

ofertei. 

vii. Toate documentele de fundamentare a valorii totale a propunerii financiare se depun prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o 

secţiune dedicată a portalului SEAP, iar conţinutul acestora fiind vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare. 

viii. Preţul minim ofertat de un operator de transport trebuie să acopere în totalitate cheltuielile necesare efectuării serviciului de transport, 

calculate în conformitate cu preţurile actuale. 

 

4. Modul de prezentare a ofertei 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanţi, operatorii economici au obligaţia să se înregistreze în Sistemul 

Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP). 

Procedura de atribuire a contractelor de delegare se derulează integral prin mijloace electronice în SEAP. Vor fi acceptate numai ofertele 

depuse online în SEAP până la data şi ora de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. Operatorii economici participanţi la procedură 

au obligaţia de a transmite oferta, respectiv: 

A. Garanţia de participare la procedura de atribuire; 

B. DUAE (completat) pentru toţi Operatorii Economici implicaţi în procedură (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Terţ Susţinător, 

Subcontractant); 

C. Formular nr. 2 Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 şi art. 73 din Legea nr. 99/2016 

privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

D. [doar în cazul unei Asocieri] Acordul de asociere, semnat de toţi membrii Asocierii; 

E. [doar în cazul unei Asocieri] Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeaşi persoană, autorizând persoana 

desemnată să semneze Oferta şi să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire; 

F. [dacă este cazul] Angajament al Terţului Susţinător (angajament necondiţionat) cu privire la susţinerea financiară a Ofertantului în ceea ce 

priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului 

economic Ofertant de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care rezultă modul efectiv în care aceştia din urmă asigură îndeplinirea 

angajamentului de susţinere; 

G. [dacă este cazul] Angajament al Terţului Susţinător (angajament necondiţionat) cu privire la susţinerea tehnică şi profesională a 

Ofertantului în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională şi anexele acestuia constând în 

documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terţul/terţii susţinător/susţinători din care rezultă modul efectiv în care aceştia din 

urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susţinere; 

H. [dacă este cazul] Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanţii cunoscuţi la momentul depunerii 

Ofertei; 

I. Propunerea Tehnică; 

J. Propunerea Financiară, la adresa www.e-licitatie.ro. 

Sub sancţiunea respingerii ofertei conform art. 143 alin. (2) lit j) din HG 394/2016, toate documentele vor fi semnate cu semnătură 

electronică extinsă bazată pe un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SEAP numai de 

către operatorii economici înregistraţi. 

Preţul ofertei este obligatoriu să fie completat în câmpul special atribuit pe SEAP, în caz contrar entitatea contractantă fiind în imposibilitate 

de a evalua oferta! De asemenea, preţul total aferent lotului pentru care se depune oferta este obligatoriu de a fi transmis în SEAP conform 

formularului 9 cu anexele aferente din documentaţia de atribuire, pentru a se verifica concordanţa cu toate cerinţele documentaţiei de atribuire. 

Garanţia se va constitui pentru fiecare lot/grupă în parte pentru care se depune oferta. 

Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi va indica motivat în cuprinsul acesteia care 

informaţii din propunerea tehnică şi din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, 

conform prevederilor din HG 394/2016. În cazul în care nu este depusă o declaraţie cu informaţiile mai sus menţionate, propunerea tehnică şi 

propunerea financiară sunt considerate documente publice în sensul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 

Se vor respecta toate indicaţiile privind completarea în SEAP a documentelor de calificare, ofertei tehnice şi financiare astfel cum sunt 

prevăzute de Legea 99/2016 şi HG 394/2016. 

Riscurile transmiterii ofertei respectiv forţa majoră cad în sarcina operatorului economic. 

Se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul 

documentelor de calificare şi din cadrul celorlalte documente care însoţesc oferta, astfel încât aceasta să poată fi identificată în mod facil. Oferta va 

conţine în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun. 

În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislaţia aplicabilă în ţara de 

rezidenţă însoţite de traducerea acestora în limba română de către un  traducător autorizat. 

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi 

autenticitatea tuturor informaţiilor şi documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. 

Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către entitatea contractantă. 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual şi reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana desemnată 

în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va 

include informaţii detaliate privind reprezentarea – Formular nr. 11. 

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 6 luni de la termenul limită de primire a Ofertelor, după cum va fi specificat acest termen în 

anunţul de participare. 

Anexele 1, 2 şi 3 sunt parte integrantă la prezentul caiet de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-

Teritoriale Judeţul Galaţi 
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Anexa nr.1 

la Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare 

a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă  

Teritorială Judeţul Galaţi 

 

 

 

MIJLOACE DE TRANSPORT DIN DOTAREA OFERTANTULUI, DISPONIBILE PENTRU A FI UTILIZATE  ÎN CONTRACTUL DE 

DELEGARE DE GESTIUNE 

GRUPA _______ 

 

 

 Traseul nr.                                                                                         . 

         

Nr. 

crt. 
Informaţii / caracteristici autobuz 

1. 

Numărul vehiculului  

Categoria  

Numărul de înmatriculare  

Numărul de inventar  

Mod de deţinere – în proprietate sau cu contract de leasing (P / L)  

Numar Licenţă Comunitară  

Numărul copiei conforme a Licenţei comunitare  

Anul de fabricaţie  

Durata de funcţionare ramasă  

Categoria de clasificare (grad de confort)  

Capacitatea de transport pentru pasageri - numărul de locuri pe scaune  

Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat  

Aspecte de protecţia mediului (standardul EURO)  

Mărimea în metri  Lxlxh  

Numărul de axe  

Tipul de podea  

Tipul  motorului  

Nivelul de zgomot  

Numărul de uşi de acces  

Numărul de ieşiri  

Adaptări pentru persoanele cu mobilitate redusă  

Casă de marcat fiscal    

Alte dotari: Casă de marcat fiscal, Componente aferente sistemului de 

management al traficului , etc.  

 

Utilizarea combustibililor alternativi  

2.   

…n   

 

Nota:  
- Informaţiile  despre fiecare autobuz se vor completa conform datelor înscrise în documentele doveditoare prevăzute în documentaţia de atribuire. 

- Pentru informaţiile care indică „dotarea cu instalaţie de aer conditionat” se va mentiona „DA” daca există dotarea cu instalaţie de aer conditionat şi 

„NU” dacă nu există instalaţie de aer condiţionat. 

- Pentru informaţiile care indică „utilizarea combustibililor alternativi” se va mentiona „DA” daca se utilizează combustibili alternativi şi „NU” dacă 

nu se utilizează combustibili alternativi. 

 

- În cazul grupelor cu mai multe trasee, se va intocmi câte un tabel pentru fiecare traseu din grupă. 

 

 

 

         Operator economic 

                  ………….(semnatură autorizată) 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Anexa nr.2 

la Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare 

a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă  

Teritorială Judeţul Galaţi 

 

  

GRAFICE DE CIRCULAŢIE  

aferente traseelor judeţene cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi  

pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2027 
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Program circulaţie 

Zilele de 

circulaţie 
Autogară/localitate 

Localitate 

intermediară 
Autogara/localitate 

Tur Retur 

Plecare 
Sosire Plecare Sosire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 01 01 01 Stoicani Tuluceşti Galaţi 30 20 10 5 5:45 6:50 7:30* 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      6:30* 7:35 8:00 9:05 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă prin Scânteieşti           7:05 8:10 8:40 9:45 1,2,3,4,5,6,7 

             7:55 9:00 9:20* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:25*^ 9:30 10:00 11:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:50 9:55 10:40 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:25* 9:30 11:20* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50 10:55 12:00 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:35* 11:40 12:40 13:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:05 12:10 13:20* 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:35* 12:40 14:00 15:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:05 13:10 14:30* 15:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:50* 13:55 15:00 16:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 14:35 15:40 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:00 15:05 16:20*^ 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:45 15:50 17:00 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:35* 16:40 17:40 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10 17:15 18:20* 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:00 18:05 19:05 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:30* 18:35 19:45* 20:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

02 02 02 Galaţi Folteşti Tg. Bujor 55 10 10 3 7:50 9:10 6:30* 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

  *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale           8:35* 9:55 9:10 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

           9:55* 11:15 10:35* 11:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:20 12:40 11:30* 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:25* 13:45 12:40 14:00 1,2,3,4,5,6,7 
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                    13:20* 14:40 14:05* 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:15 15:35 14:35* 15:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:05* 17:25 15:45 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00* 19:20 18:05* 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:00 20:20 20:20 21:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 03 03 03 Galaţi Tg.Bujor- Crăieşti Măcişeni 89 2 10 1 5:40 8:05 8:45 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

            12:45 15:10 15:15   17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 04 04 04 Chiraftei Drăculeşti Galaţi 43 4 10 1 5:00 6:10 6:20 7: 30 1,2,3,4,5,6,7 

           8:30 9:40 10:40 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

                  12:30 13:40 15:40 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:30 18:40 19:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

05 05 05 Galaţi Tg. Bujor Roşcani  69 2 10 1 11:50 13:40 7:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

          18:10 20:00 15:30 17:20 1,2,3,4,5,6,7  13:40 9:05 

                           

06 06 06 Drăguşeni Tg. Bujor Galaţi 86 2 10 1 6:30* 8:20 10:50* 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      14:15* 16:05 16:55* 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

                

                             

07 07 07 Galaţi Tg.Bujor Zărneşti 75 2 10 1 9:15 11:00 6:50 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

           15:35 17:20 11:50 13:35 1,2,3,4,5,6,7 

           

                       

 08 08 08 Galaţi Folteşti Măstăcani 44 4 10 1 6:40 7:45 8:00 9:05 1,2,3,4,5,6,7 

           10:10 11:15 12:00 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                  13:40 14:45 16:00 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:25 18:30 19:35 1,2,3,4,5,6,7 

                       

  09 09 09 Galaţi Folteşti Oancea 58 5 10 2 7:45 9:00 7:00 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

           9:15 10:30 9:00 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

               11:45 13:00 11:00 12:15 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:45 16:00 13:15 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:45 18:00 16:15 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 10 10 10 Galaţi Oancea Băneasa 76 4 10 2 7:00* 8:45 6:00* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:45* 12:30 10:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7               13:00 14:45 14:00* 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:45* 19:30 15:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 11 11 11 Galaţi Oancea – Suceveni  Tg. Bujor 101 2 23 1 6:30 8:35 3:45 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

           16:00 18:05 10:00 12:05 1,2,3,4,5,6,7 
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 12 12 12 Aldeşti Oancea Galaţi 94 2 10 1 5:05 7:30 10:20 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

         13:20 15:45 17:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

           

 13 13 013 Galaţi Tg. Bujor Bereşti 87 3 23 1 7:00* 9:15 03:20 05:35 1,2,3,4,5,6,7 

 *Circulă până la Bereşti Meria sat Pleşa           15:00* 17:15 11:05* 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

           23:00 01:15 19:10 21:25 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 14 14 14 Galaţi Bereşti Vădeni 115 3 10 2 6:35 9:35 12:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

           14:40 17:40 6:30 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                  16:40 19:40 17:40 20:40 1,2,3,4,5,6,7 

                           

 15 15 15 Galaţi Scânteieşti Fântânele  38 8 10 2 6:30* 7:25 5:15* 6:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale              7:30^ 8:25 6:15^ 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă până la Frumuşiţa 10:30 11:25 7:30* 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

             12:30* 13:25 8:30 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   15:30 16:25 12:30 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:30* 17:25 15:30* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:30 18:25 16:30 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30 20:25 18:30 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                            

16 16 16 Galaţi Cuca Băleni 48 7 10 2 6:40 7:50 5:10 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale           9:30*^ 10:35 6:30*^ 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă pînă la Viile (intersecţia DJ253 cu DJ242)            10:40 11:50 8:00        9:20 1,2,3,4,5,6,7 

           12:55* 14:10 11:00* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

             14:40 15:50 12:50 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10* 17:20 14:15* 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:40 18:50 16:45 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 17 17 17 Măcişeni Cuca Galaţi 73 2 10 1 6:00* 7:30 11:00* 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale           14:00* 15:30 17:00* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 18 18 18 Galaţi Cuca - Adam Ciureşti 104 2 10 1 8:30* 10:45 5:30* 7:45 1,2,3,4,5,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      14:10 16:25 11:20 13:35 1,2,3,4,5,7 

                

               

 19 19 19 Galaţi Smârdan Cişmele 17 39 10 4 4:25 4:55 5:00 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale          4:45* 5:15 5:20* 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

             5:05 5:35 5:40 6:10 1,2,3,4,5,6,7 

          5:25* 5:55 6:00* 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   5:45 6:15 6:20 6:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   5:55* 6:25 6:40* 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

          6:15 6:45 7:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

            6:35* 7:05 7:20* 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   6:55 7:25 7:40 8:10 1,2,3,4,5,6,7 
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                   7:15* 7:45 8:00* 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:35 8:05 8:20* 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:55* 8:25 8:40 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

          8:25 8:55 9:00 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

          8:55* 9:25 9:30* 10:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   9:25 9:55 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

          9:55* 10:25 10:30* 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          10:25 10:55 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:55* 11:25 11:30* 12:00 1,2,3,4,5,6,7 

          11:25 11:55 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          11:55* 12:25 12:30* 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          12:25 12:55 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

          12:55* 13:25 13:30* 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:25 13:55 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

          13:55* 14:25 14:30* 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          14:15 14:45 14:50 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

          14:35* 15:05 15:10* 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:55 15:25 15:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:15* 15:45 15:50 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          15:35 16:05 16:10 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

          15:55* 16:25 16:30* 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

          16:15 16:45 16:50 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          16:35* 17:05 17:10* 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

          16:55 17:25 17:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:25* 17:55 18:00* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          17:55 18:25 18:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7 

          18:25* 18:55 19:00* 19:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:10 19:40 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7 

          20:40* 21:10 21:15 21:45 1,2,3,4,5,6,7 

          23:05 23:35 23:40 0:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

               

 20 20 20 Negrea  Schela  Galaţi 29 11 10 2     4:55 5:40 5:40 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 7 şi sărbătorile legale      6:30 7:15 7:15 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

^ Nu circula 6      6:50^* 7:35 9:00^* 9:45 1,2,3,4,5,6,7 

      8:00 8:45 11:00^* 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

      9:50^* 10:35 12:40 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

             11:50^* 12:35 14:10 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

             13:25 14:10 15:00^* 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

             14:55* 15:40 15:40* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

             16:25* 17:10 17:15* 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00 18:45 19:10 19:55 1,2,3,4,5,6,7 

             21:00 21:45 22:50 23:35 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 21 21 21 Galaţi Smîrdan Pechea 38 15 10 5 6:55*I 7:45 5:40* 6:30 1,2,3,4,5,6,7 
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I Circulă prin sat Izvoarele Comuna Slobozia Conachi             8:05* 8:55 6:15* 7:05 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale           8:45* 9:35 6:40* 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

      9:45* 10:35 7:20* 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

          10:35* 11:25 7:50* 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                11:35* 12:25 8:30* 9:20 1,2,3,4,5,6,7 

                 12:25* 13:15 9:35* 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:05*I 13:55 10:30* 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:45* 14:35 11:40* 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 14:15* 15:05 12:00* 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                 15:10*I 16:00 13:30* 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

             16:15*I 17:05 14:40* 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 17:00* 17:50 15:35* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                 18:05* 18:55 17:15* 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                 19:00* 19:50 18:00* 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

 22 22   22 Rediu  Pechea Galaţi 49 8 23 2 4:00* 5:15 6:15 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale      5:00 6:10    7:05*c 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

c - Circulă până la Cuca      7:50 9:00 10:15 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

      9:00* 10:10   11:15*c 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 13:10 14:00 15:10 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:40 16:00* 17:10 1,2,3,4,5,6,7 

             15:45 16:55 17:15 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:35 19:45 20:15 21:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

23 23   23 Galaţi Pechea V.Mărului  68 9 23 3 6:20* 7:50 4:00* 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

S – circulă pînă la Smulţi (sat Mîndreşti)     7:45*S 9:15 5:00 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale       10:00 11:30 8:00 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:45* 13:15 9:00* 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:35*S 15:05 10:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:55 16:25 12:15 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          16:45 18:15 13:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:45* 19:15 16:00* 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30 21:00 17:40 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

 24 24   24 Galaţi Smârdan Pechea 38 12 23 4 5:55 6:45 5:05 *I 5:55 1,2,3,4,5,6,7 

 * - Nu circulă 6,7 şi sărbătorile legale         7:25 8:15 6:05 *I 6:55 1,2,3,4,5,6,7 

 I – Circulă prin Sat Izvoarele, comuna Slobozia Conachi          8:25 9:15 6:30 7:20 1,2,3,4,5,6,7 

          9:25 10:15 6:55 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

          10:55 *I 11:45 8:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:05 12:55 9:05 9:55 1,2,3,4,5,6,7 

          12:45 13:35 10:10 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:25 14:15 11:20 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

          14:35 15:25 13:00 13:50 1,2,3,4,5,6,7 

          15:25 16:15 14:15 15:05 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 17:20 15:10 16:05 1,2,3,4,5,6,7 
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          17:30 18:20 16:25 17:15 1,2,3,4,5,6,7 

               

 25 25   25 C.Negri Pechea Galaţi 49 3 23 1 4:30 6:00 7:15 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

            12:15 13:45 15:15 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:15 21:45 23:15 0:45 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 26 26 26 Galaţi Pechea Călmăţui 58 3 23 1 9:15 10:35 7:00 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

            15:15 16:35 12:45 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

          18:45 20:05 17:10 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 27 27 27 Tg. Bujor Jorăşti  Zărneşti 20 2 10  1 07:00* 07:25 7:30* 7:55 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circula S+D şi sărbătorile legale           14:00* 14:25 14:30* 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

               

 28 28 28 Galaţi Pechea Cotoroaia 94 1 23 1 15:45 18:15 5:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

            

                            

 29 29 29 Galaţi Pechea Adam 94 1 10 1 17:45 20:00 6:15 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 30 30 30 Galaţi V.Mărului Cerţeşti 89 1 10 1 8:45 10:45 13:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 31 31 31 Galaţi V.Mărului Smulţi 78 1 23 1 17:00 19:15 5:00 7:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    

 32 32 32 V.Alecsandri Braniştea Galaţi 24 24 10 5 4:40 5:15 5:40 6:15 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 7 şi sarbatorile legale           5:20 5:55 6:45^* 7:20 1,2,3,4,5,6,7 

^ Nu circula 6           6:10^* 6:45 7:10* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

            6:30* 7:15 7:35 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:50 7:25 8:35 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:50* 8:25 9:05* 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:20 8:50 9:35 10:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:20 9:35 10:05* 10:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50* 10:25 11:05 11:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:20 10:35 11:35* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:50* 11:25 12:05 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:50 12:25 12:35* 13:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:20* 12:55 13:35 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:50 13:25 14:05* 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:50* 14:25 14:45 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:20 14:55 15:25 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:50* 15:25 16:05 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:30 16:05 17:05 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10 16:45 18:05* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:50* 17:25 18:45 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:50 18:25 19:35* 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30 20:05 20:20* 20:55 1,2,3,4,5,6,7 
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                    21:00* 21:35 21:40 22:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    22:20 22:55 23:10 23:45 1,2,3,4,5,6,7 

                         

 33 33 33 Galaţi Năneşti Nămoloasa 68 1 10  1 17:00 19:00 5:30 7:30 1,2,3,4,5,6 

      17:00 19:00 12:30 14:30 7 

                

 34 34 34 Galaţi Independenţa Tecuci 80 36 10 12   5:12 6:37   1,2,3,4,5,6,7 

** Curse care pleacă şi ajung la combinatul Liberty Steel Galaţi      5:36 7:01 5:12 6:37 1,2,3,4,5,6,7 

        6:00 7:25 5:24 6:49 1,2,3,4,5,6,7 

      6:12 7:37 5:48 7:13 1,2,3,4,5,6,7 

           6:36 8:01 6:12 7:37 1,2,3,4,5,6,7 

                      7:00 8:25 6:36 8:01 1,2,3,4,5,6,7 

            7:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:00 9:25 7:24 8:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:24 9:49 7:48 9:13 1,2,3,4,5,6,7 

                      8:48 10:13 8:12 9:37 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:12 10:37 8:36 10:01 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:36 11:01 9:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                      9:48 11:13 9:24 10:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:12 11:37 9:48 11:13 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:36 12:01 10:12 11:37 1,2,3,4,5,6,7 

                      11:12 12:37 10:36 12:01 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:36 13:01 11:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:00 13:25   1,2,3,4,5,6,7 

                      12:24 13:49 11:45 13:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:48 14:13 12:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:00 14:25 12:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:20 14:45 12:54 14:19 1,2,3,4,5,6,7 

                      13:40 15:05 13:09 14:34 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:00 15:25 13:24    14:49 1,2,3,4,5,6,7 

                        14:20 15:45 13:48 15:13 1,2,3,4,5,6,7 

                      14:40 16:05 14:12 15:37 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:00 16:25 14:36 16:01 1,2,3,4,5,6,7 

            15:00 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:54 17:19 15:24 16:49 1,2,3,4,5,6,7 

                     16:24 17:49 15:48 17:13 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:48 18:13 16:12 17:37 1,2,3,4,5,6,7 

                     17:12 18:37 16:36 18:01 1,2,3,4,5,6,7 

                      17:24 18:49 17:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:48 19:13 17:24 18:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:12 19:37 17:36 19:01 1,2,3,4,5,6,7 

                     18:36 20:01 18:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 20:25 18:24 19:49 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:00 21:25 18:48 20:13 1,2,3,4,5,6,7 
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 35 35 35 Galaţi Independenţa  Tecuci  86 3 23 1 7:00 9:00 3:30 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

       15:00 16:55 11:30 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

      23:00 00:25 19:30 21:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 

 36 36 36 Tecuci Griviţa - Pechea Galaţi 85 1 10 1 6:40* 9:10 12:15* 14:45 1,2,3.4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7            

                     

 37 37 37 Salcia Barcea  Tecuci 21 7 10 1 6:15* 6:55 7:00 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/ ^circulă numai pe perioada cursurilor şcolare      7:45 7:25 10:30* 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

       11:15* 11:55 12:20 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:10 13:50 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

             15:00 15:40 16:00* 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:45* 17:25 18:00*^ 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30*^ 19:10 19:00*^ 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

                  

  38 38 38 Tecuci  Matca  Ramif. Cudalbi  27 6 10 1 7:00 7:30 5:50* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/^ circulă numai în perioada cursurilor şcolare      10:00 10:30 8:00 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

      12:00 12:30 11:20 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:00 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:15 18:45 14:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30*^ 20:00 18:50*^ 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 39 39 39 Tecuci V.Mărului Smulţi 35 4 10 1 6:30 7:20 5:15 6:05 1,2,3,4,5,6,7 

            10:30 11:20 07:30 08:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:30 13:20 11:30 12:20 1,2,3,4,5,6,7 

            17:00 17:50 14:00 14:50 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 40   40 40 Tecuci V.Mărului Corni 33 2 10 1 12:00 12:45 6:00 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 18:45 13:30 14:15 1,2,3,4,5,6,7 

                           

 41  41 41 Tecuci Drăguşeni Smulţi 44 4 10 1 9:30 10:20 7:00 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circula 6+7 şi sărbătorile legale           12:15 13:05 10:30 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

            14:45* 15:35 13:15* 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:15* 19:05 15:45* 16:35 1,2,3,4,5,6,7 

               

 42  42 42 Corod Matca Tecuci 23 5 10 2 6:20* 6:50 7:30 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circula 6+7 şi sărbătorile legale           8:45 9:15 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

              11:30 12:00 13:10* 13:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:15* 14:45 15:30* 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:05* 17:35 19:10* 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

               

 43 43 43 Tecuci Corod Cîrlomăneşti 40 3 10 1 11:00 11:50 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

           13:30 14:20 12:10 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:55 16:45 14:35 15:25 1,2,3,4,5,6,7 
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 44  44 44 Tecuci Corod Cotoroaia 43 5 10 1 6:25 7:15 7:20* 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circula 6+7 şi sărbătorile legale           8:30 9:20 9:40 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

            11:30 12:20 12:40 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:00 14:50 15:10 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00* 17:50 18:00 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

 45 45 45 Tecuci Frunzeasca Ţepu 22 7 10 1 6:30 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor şcolare           10:30 10:55 8:30 8:55 1,2,3,4,5,6,7 

            13:30 13:55 11:20 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00* 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30*^ 19:55 18:30*^ 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 46 46 46 Tecuci  Gohor Toflea  36 6 10 2 6:45 7:30 6:00* 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7      10:00 10:45 7:30 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor şcolare      13:30 14:15 11:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

      16:30 17:15 14:30 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00* 18:45 17:15 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30*^ 20:15 19:00* 19:45 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 47 47 47 Tecuci Tălpigi Ghidigeni 27 12 23 2 5:00*^ 5:40   1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           6:00* 6:40 6:00 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor şcolare           7:00 7:40 7:00* 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

           8:00* 8:40 8:00 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:00 10:40 9:00* 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:00* 11:40 11:00 11:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:00 13:40 12:00* 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00* 14:40 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:00 16:40 15:00* 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:00* 17:40 17:00 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:40 18:00* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30*^ 20:10 18:45*^ 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 48  48 48 Tecuci Frunzeasca Munteni 13 11 23 1 6:30* 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă doar în perioada cursurilor şcolare           8:30 8:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

            9:30 9:55 9:00 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:30 10:55 10:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:30 11:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:30 12:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 13:55 13:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30*^ 19:55 18:30*^ 18:55 1,2,3,4,5,6,7 
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 49  49 49 Tecuci Munteni Priponeşti 34 4 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circulă 6+7 şi în perioada vacanţelor şcolare      10:45 11:35 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

** Nu circulă 6+7          14:00** 14:50 11:40 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00* 19:50  14:55** 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

               

 50 50 50 Tecuci Priponeşti Ciorăşti 35 3 10 1 10:45 12:05 6:15 7:35 1,2,3,4,5,6,7 

           13:30 14:50 11:45 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00 20:20 15:25 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

               

 51 51 51 Tecuci  Nicoreşti Buciumeni 24 5 10 1 7:30** 8:10 6:00* 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      10:45 11:25 8:15 8:55 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă doar în perioada cursurilor şcolare      13:20** 14:00 11:30 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

**Circulă până la Mănăstirea Buciumeni      16:20* 17:00 14:05 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

      19:30*^ 20:10 17:05* 17:45 1,2,3,4,5,6,7 

             

 52 52 52 Tecuci Nicoreşti Vişina 29 5 10 1 6:30* 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

           10:10 11:00 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

* Nu circula 6 şi 7      14:10 15:00 12:00 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

      17:10 18:00 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30* 20:20 18:20* 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

53 53 53 Tecuci Nicoreşti Ionăşeşti 29 4 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

           10:30* 11:20 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7           12:10 13:00 11:20* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

        18:00* 18:50 13:30 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

                

54 54 54 Tecuci Nicoreşti Huleşti 28 2 10 1 6:30 7:20 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                17:10 18:00 18:20 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                   

 55 55 55 Tecuci Furceni Movileni 16 9 10 1  5:30* 5:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

           6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      7:30 7:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă doar în perioada cursurilor şcolare           10:30 10:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

            11:30* 11:55 12:00* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:15 13:40 13:45 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:15* 18:40 18:45* 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:15*^ 19:40 19:40*^ 20:05 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 56 56 56 Tecuci Cosmeşti Furcenii Noi 34 8 10 1 5:30* 05:55 6:00* 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

* - nu circulă S + D        7:20 07:45 8:00 St 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

** - nu circulă S + D şi în perioada vacanţelor şcolare          10:00  10:25 10:30 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

St – Circulă pe str. Stadionului           11:30 11:55 12:00 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   13:15* St 13:45 13:45* 14:25 1,2,3,4,5,6,7 
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                   14:30** 14:55 15:00** 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:30* 17:55 18:00* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00** 19:25 19:30** 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                         

 57 57 57 GalaţI Tg. Bujor Ciureşti 110 2 10 1 10:25 13:10 7:15 10:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:10 20:00 14:00 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

           

58 58 58 GalaţI Vârlezi Rădeşti 90 1 10 1 14:30* 16:15 6:00* 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

* - nu circulă S + D şi în perioada vacanţelor şcolare           

               

59 59 59 GalaţI Vânători Pădurea Gârboavele 13 7 10 1 8:00 8:20 9:00 9:20 1,2,3,4,5,6,7 

      10:00 10:20 11:00 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

      12:00 12:20 13:00 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

      14:00 14:20 15:00 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

      16:00 16:20 17:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:20 19:00 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 20:20 21:00 21:20 1,2,3,4,5,6,7 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI      

        Anexa nr. 3 

la Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare 

a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă  

Teritorială Judeţul Galaţi 

 

DENUMIREA STAŢIILOR ŞI AMPLASAREA LOR  
pentru fiecare traseu cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi 

 

 

Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

1. 01 Stoicani – Tuluceşti – Galaţi 

 

 

Stoicani 

Tămăoani “Moară” 

Tămăoani “ Centru” 

Tămăoani “Tamoja’ 

Frumuşiţa “Baza”(^ Scânteieşti-Fântânele) 

Frumuşiţa “ Centru” 

Frumuşiţa “ Dispensar” 

Ijdileni ”Moară” 

Ijdileni “Troiţă” 

Ijdileni ”Magazin” 

Şiviţa “Depozit” 

Şiviţa “Blocuri” 

Şiviţa “Magazin” 

Şiviţa “Brutărie” 

Tătarca  “Macei” 

Tătarca  “Deal” 

Tuluceşti  “Depozit” 

Tuluceşti ”Betoane” 

Tuluceşti “Troiţă” 

Tuluceşti “Centru 

Intersecţia Vînători 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia “ Sat Costi” 

STAER 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

2. 02 Galaţi – Folteşti – Tg. Bujor 

 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Folteşti 

Chiraftei  

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor Autogară 

3. 03 Galaţi – Tg. Bujor – Crăieşti – Măcişeni 

 

 

  

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară  

Vârlezi 

Crăieşti 

Vârlezi 

Vlamnic 

Urleşti 

Corni 

Măcişeni 

4. 04 Chiraftei – Drăculeşti– Galaţi 

 

  

Chiraftei 

Măstăcani 

Drăculeşti 

Folteşti – ramificaţie 

Intersecţia Vînători 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia “ Sat Costi” 

STAER 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

5. 05 Galaţi – Tg. Bujor – Roşcani 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară 

Moscu 

Băneasa 

Ramificaţie Roşcani 

Roşcani 

6. 06 Drăguşeni – Tg. Bujor – Galaţi 

*pentru cursa cu plecare din Galaţi la 1455 (staţie 

Crăieşti Deal) 

Drăguşeni 

Smulţi 

Crăieşti* 

Vîrlezi 

Tg. Bujor - Autogară 

Umbrăreşti 

Viile 

Fârţăneşti 

Chiraftei 

Folteşti 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

7. 07 Galaţi – Tg. Bujor – Zărneşti 

 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Folteşti  

Chiraftei 

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară 

Buzenchi 

Lunca 

Jorăşti 

Zărneşti 

8. 08 Galaţi – Folteşti – Măstăcani Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Folteşti 

Chiraftei 

Măstăcani 

9. 09 Galaţi – Folteşti – Oancea Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Folteşti 

Vlădeşti 

Oancea 

10. 10 Galaţi – Oancea – Băneasa  Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Folteşti 

Vlădeşti 

Oancea 

Roşcani 

Băneasa 

11. 11 Galaţi – Oancea – Suceveni – Tg. Bujor 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Tulucesti 

Şiviţa 

Ijdileni 

Frumuşiţa 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Tămăoani 

Stoicani 

Folteşti - ramificaţie 

Drăculeşti 

Brăneşti 

Vlădeşti 

Oancea 

Rogojeni Sat 

Suceveni 

Ramificaţie Roşcani 

Băneasa  

Tg. Bujor - Autogară 

12. 12  Aldeşti – Oancea – Galaţi 

 

 

 

Aldeşti 

Săseni 

Puricani 

Prodăneşti 

Comăneşti 

Găneşti 

Rugineni 

Cavadineşti 

Grăpeni 

Rogojeni sat 

Oancea 

Vlădeşti 

Brăneşti 

Drăculeşti 

Folteşti - ramificaţie 

Stoicani 

Tămăoani 

Frumuşiţa 

Ijdileni 

Şiviţa 

Tătarca 

Tuluceşti 

Vînători (DN 26 - SC Iricad SRL) 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

13. 13 Galaţi – Tg. Bujor – Bereşti  

*circulă până la Bereşti Meria, sat Pleşa 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Galaţi Combinatul Siderurgic 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Tuluceşti 

Tătarca 

Şiviţa 

Ijdileni 

Frumuşiţa 

Tămăoani 

Stoicani 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară  

Moscu 

Băneasa 

Balinteşti 

Bereşti - Autogară 

Bereşti Meria – Pleşa* 

14. 14 Galaţi – Bereşti – Vădeni 

 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Folteşti  

Chiraftei 

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară 

Moscu 

Ramificaţie Roşcani 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Băneasa 

Bereşti - Autogară 

Bereşti Meria 

Slivna 

Cristeşti 

Găneşti 

Rugineni 

Cavadineşti 

Grapeni 

Vădeni 

 

15. 15 Galaţi – Scânteieşti – Fântânele  

  

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Ramificaţie Pădurea Gârboavele 

Ramificaţie Scânteieşti 

Scânteieşti 

Fântânele 

16. 16 Galaţi – Cuca – Băleni 

*Pentru cursele plecare din Galaţi 930 

 plecare din Baleni 630  

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Vînători Ramificaţie 

Scânteieşti - ramificaţie 

Cuca 

Băleni (*Viile) 

17. 17 Măcişeni – Cuca – Galaţi 

 

Măcişeni 

Corni 

Urleşti 

Vlamnic 

Vîrlezi 

Băleni Releu 

Cuca 

Scânteieşti ramificaţie 

Vânători ramificaţie 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

18. 18 Galaţi – Cuca – Adam – Ciureşti 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Scânteieşti ramificatie 

Cuca 

Băleni ramificaţie 

Vârlezi 

Crăieşti 

Drăguşeni 

Fundeanu 

Căueşti 

Adam 

Intersecţia DJ 242A - DN 24D 

Ramificaţie Bălăbăneşti 

Bălăbăneşti 

Pupezeni 

Bălăşeşti 

Ciureşti 

19. 19 Galaţi – Smârdan – Cişmele Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Smârdan  

M. Kogălniceanu  

Cişmele 

20. 20 Negrea – Schela - Galaţi Negrea 

Schela 

Smârdan 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

21. 21 Galaţi – Smârdan – Pechea Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi (Sat Izvoarele*) 

Cuza Vodă 

Pechea 

22. 22 Rediu – Pechea – Galaţi 

*cursele plecare din Galaţi 705 şi 1115 circulă pîna la 

Cuca 

Rediu (*Cuca) 

Suhurlui 

Pechea Autogară 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

   Cuza Vodă 

Slobozia Conachi 

Schela Colonie 

Schela - ramificaţie 

Smârdan 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

23. 23 Galaţi – Pechea – Valea Mărului (sat Mândreşti) Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Schela Ramificaţie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 

Sat Mândreşti (comuna Valea Mărului) 

24. 24 Galaţi – Smârdan – Pechea Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

25. 25 Costache Negri – Pechea - Galaţi Costache Negri 

Pechea Autogară 

Cuza Vodă 

Slobozia Conachi 

Schela Colonie 

Schela Ramificaţie 

Smârdan 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

26. 26 Galaţi – Pechea – Călmăţui Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Griviţa 

Călmăţui 

27. 27 Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti 

 

 

Tg. Bujor Autogară 

Buzenchi 

Lunca 

Jorăşti 

Zărneşti 

28. 28 Galaţi – Pechea – Cotoroaia 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 

Matca 

Corod 

Blânzi 

Cărăpceşti 

Cerţeşti 

Cârlomăneşti 

Cerţeşti 

Cotoroaia 

29. 29 Galaţi – Pechea - Adam Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Mândreşti 

Smulţi 

Drăguşeni 

Fundeanu 

Căuieşti 

Adam 

30. 30 Galaţi – Valea Mărului - Cerţeşti Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 

Corod 

Blânzi 

Cărăpceşti 

Cerţeşti 

31. 31 Galaţi – Valea Mărului – Smulţi 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Smârdan 

Schela Ramificaţie 

Schela Colonie 

Slobozia Conachi 

Cuza Vodă 

Pechea Autogară 

Costache Negri 

Cudalbi 

Valea Mărului 

Mândreşti 

Smulţi 

32. 32 Vasile Alecsandri – Braniştea –Galaţi 

*staţia cătun Lozova pe sensul Galaţi – Tecuci 

(funcţie de necesităţle de trafic) 

**Staţia Braniştea – Bar pe sensul Tecuci - Galaţi 

Vasile Alecsandri 

Braniştea – Bar** 

Braniştea Gară*  

Braniştea troiţă 

Traian Uzina de apă 

Traian 

Şerbeşti Gară 

Şendreni IAS 

Şendreni Ferma Veche 

Şendreni Fabrică 

Şendreni Primărie 

Şendreni Service 

Şendreni SMA 

Movileni 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

33. 33 Galaţi – Năneşti – Nămoloasa Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Movileni 

Şendreni 

Braniştea 

V. Alecsandri 

Independenţa 

Pechea ramificaţie 

Piscu 

Vameş 

Tudor Vladimirescu 

Hanu Conachi 

Popas Hanu Conachi 

Fundeni 

Lungoci 

Năneşti 

Nămoloasa Tg. 

Nămoloasa Sat 

34. 34 Galaţi – Independenţa – Tecuci 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Independenţa 

Piscu 

Vameş 

Tudor Vladimirescu 

Hanu Conachi 

Şerbăneşti 

Lieşti 

Buceşti 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Iveşti 

Umbrăreşti 

Barcea 

Drăgăneşti 

Tecuci – Zona industrială 

Tecuci Liceul Agricol 

Tecuci Autogară 

35. 35 Galaţi – Independenţa – Tecuci 

*staţie Liberty Steel 

 

 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^* 

Independenţa 

Piscu 

Vameş 

Tudor Vladimirescu 

Hanu Conachi 

Serbăneşti 

Lieşti 

Buceşti 

Iveşti 

Umbrăreşti 

Barcea 

Drăgăneşti 

Tecuci – Zona industrială 

Tecuci Liceul Agricol 

Tecuci Autogară 

36. 36 Tecuci – Griviţa - Pechea - Galaţi Tecuci Autogară 

Tecuci Liceul Agricol 

Tecuci – Zona industrială 

Drăgăneşti 

Barcea 

Umbrăreşti 

Iveşti 

Călmăţui 

Griviţa 

Costache Negri 

Pechea Autogară 

Cuza Vodă 

Slobozia Conachi 

Schela Colonie 

Schela Ramificaţie 

Smârdan 

Galaţi + Municipiu^  

37. 37 Salcia – Barcea - Tecuci Salcia 

Siliştea 

Torceşti 

Podoleni 

Umbrăreşti 

Barcea 

Drăgăneşti 

Tecuci Autogară 

38. 38 Tecuci – Matca ramificaţie - Cudalbi Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 

Matca Agrimat 

Valea Mărului ramificaţie 

Cudalbi 

39. 39 Tecuci – Valea Mărului - Smulţi Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 

Matca Agrimat 

Valea Mărului Ramificaţie 

Valea Mărului 

Mândreşti 

Smulţi 

40. 40 Tecuci – Valea Mărului – Corni  Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 

Matca Agrimat 

Valea Mărului Ramificaţie 

Valea Mărului 

Măcişeni 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Corni 

41. 41 Tecuci – Drăguşeni - Smulţi Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca 

Corod 

Blânzi 

Brătuleşti 

Nicopole 

Drăguşeni 

Smulţi 

42. 42 Corod – Matca - Tecuci Corod  

Matca 

Tecuci  

 Magazin Unirea 

 Autogară 

43. 43 Tecuci – Corod - Cârlomăneşti Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca 

Corod 

Blânzi 

Cărăpceşti 

Cerţeşti 

Cârlomăneşti 

44. 44 Tecuci – Corod - Cotoroaia Tecuci  

 Autogară 

 Magazin Unirea 

Matca 

Corod 

Blânzi 

Cărăpceşti 

Cerţeşti 

Cotoroaia 

45. 45 Tecuci – Frunzeasca - Ţepu Tecuci 

 Autogara 

 Piaţă  

 Transformator 

Frunzeasca 

Munteni 

Berheci 

Ţepu 

46. 46 Tecuci – Gohor – Toflea Tecuci 

 Autogara 

 Piaţă  

 Transformator 

Frunzeasca 

Munteni 

Berheci 

Nărteşti 

Gohor 

Brăhăşeşti ramificaţie 

Brăhăşeşti 

Toflea 

47. 47 Tecuci – Tălpigi - Ghidigeni Tecuci 

 Autogara 

 Piaţa  

 Transformator 

Frunzeasca 

Ţigăneşti  

Ungureni 

Negrileşti 

Slobozia Corni 

Tălpigi 

Ghidigeni (Gefu) 

48. 48 Tecuci – Frunzeasca - Munteni Tecuci 

 Autogara 

 Piaţa  

 Transformator 

Frunzeasca 

Munteni  
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

49. 49 Tecuci – Munteni - Priponeşti Tecuci  

 Autogară 

 str. Costache Conache 

 str. Tecuciul Nou 

Frunzeasca 

Munteni 

Berheci 

Priponeşti 

50. 50 Tecuci – Priponeşti - Ciorăşti Tecuci 

 Autogara 

 Piaţa  

 Transformator 

Frunzeasca 

Munteni 

Berheci 

Priponeşti 

Ciorăşti 

51. 51 Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni 

*Circulă până la Mănăstirea Buciumeni cursele cu 

plecare din Tecuci la 730 şi 1320 

Tecuci  

 Autogară 

 Gara Nord 

IAS Tecuci 

Ramificaţie Nicoreşti 

Dobrineşti 

Nicoreşti 

Hânţeşti 

Buciumeni 

Mânăstirea Buciumeni * 

52. 52 Tecuci – Nicoreşti - Vişina Tecuci  

 Autogară 

 Gara Nord 

IAS Tecuci 

Nicoreşti Ramificaţie 

Nicoreşti IAS 

Dobrineşti 

Nicoreşti 

Fântâni 

Corneşti 

Poiana 

Vişina 

53. 53 Tecuci – Nicoreşti - Ionăşeşti Tecuci  

 Autogară 

 Gara Nord 

IAS Tecuci 

Ramificaţie Nicoreşti 

Dobrineşti 

Nicoreşti 

Coasta Lupii 

Mălureni 

Ionăşeşti 

54. 54 Tecuci – Nicoreşti – Huleşti 

 

 

Tecuci 

 Autogară 

 Gara Nord 

Ramificaţie Nicoreşti 

Dobrineşti 

Nicoreşti 

Coasta Lupii 

Piscu Corbului 

Huleşti 

55. 55 Tecuci – Furceni - Movileni Tecuci 

 Autogară 

 Piaţă 

Profiriu 

Furceni Ramificaţie 

Movileni 

56. 56 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi 

 

 

Tecuci  

 Autogară 

 Hotel Turist 

 Penny Market 

 Gara Nord 

IAS Tecuci 

Ramificaţie Nicoreşti 

Cosmeşti – strada Stadionului 
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Nr. traseu. Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Cosmeşti 

Cosmeşti Vale 

Furcenii Vechi 

Furcenii Noi 

57. 57 Galaţi – Tg. Bujor – Ciureşti 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Tuluceşti 

Şiviţa 

Frumuşiţa 

Tămăoani 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor - Autogară 

Moscu 

Băneasa 

Balinteşti 

Bereşti - Autogară 

Cruceanu 

Rădeşti sat 

Intersecţia DJ 242A – DN 24D 

Bălăbăneşti 

Pupezeni 

Bălăşeşti 

Ciureşti 

58. 58 Galaţi – Vârlezi – Rădeşti 

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 

STAER 

Intersecţia “ Sat Costi 

Rȃpa lui Tuluc 

Intersecţia Vînători 

Tuluceşti 

Tătarca 

Şiviţa 

Ijdileni 

Frumuşiţa 

Tămăoani 

Stoicani 

Folteşti 

Chiraftei 

Fârţăneşti 

Viile 

Umbrăreşti 

Tg. Bujor – Autogară 

Vârlezi 

Crăieşti 

Ghingheşti 

Bursucani 

Intersecţia DJ 242A – DN 24D 

Rădeşti 

59. 59 Galaţi–Vânători – Pădurea Gârboavele Galaţi Autogară + Municipiu^ 

Metro 

Vânători – DN 26 – SC Iricad SRL 

Vânători DN 26 - intersecţia cu DN 26D 

Pădurea Gârboavele 

-Parc Zoo 

-Muzeul satului 

-Popas “Pibunni” 

NOTA: 

 Municipiu^ - staţiile sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galaţi nr. 48/2016, funcţie de autogările capete de traseu. 
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HOTĂRÂREA NR. 251 

din 29 august 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.955/22.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;  
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243 din 28 iulie 2022 privind constatarea încetării 

mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi al doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 244 din 28 iulie 2022 privind alegerea unui vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 32 alin. (2) şi ale art. 37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 124 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 182 alin. (4) din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
componenţa Comisiei de specialitate nr. 1 — Comisia buget–finanţe, strategii, studii şi prognoză economico–socială se 
actualizează în sensul ocupării locului rămas vacant prin alegerea în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi a 
domnului consilier judeţean SANDU Mitică, de către doamna consilier judeţean GROSU Elena. 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică doamnei GROSU Elena şi este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de 

lege. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 252 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea reorganizării Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Iris” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.001/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 50740/23.08.2022, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10001/23.08.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 4/23.08.2022 privind avizarea reorganizării Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Iris”; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completărie ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Iris”, fără personalitate 
juridică, cu sediul în mun. Galaţi, str.Blaj, nr. 11-A, jud. Galaţi.   

 
Art.2. Complexul de servicii sociale „Iris” are o capacitate totală de 24 locuri repartizate astfel: 
a) Casa de tip familial nr. 1, cu o capacitate de 12 locuri; 
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b) Casa de tip familial nr. 2, cu o capacitate de 12 locuri; 
 
Art.3. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă, 

gestiuni, licenţiere se stabileşte un termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 253 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.007/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 50747/23.08.2022 din  

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10007/23.08.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 11/23.08.2022 privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” din cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 
ANEXĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” 
 
ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social “Complexul de servicii sociale „Iris”, în vederea 
asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 
privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru 
membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
ART. 2 (1) Serviciul social “Complexul de servicii sociale „Iris”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 și are 
sediul în mun. Galaţi, str. Blaj nr.11-A,  
(2) Complexul de servicii sociale „Iris” este format din două case de tip familial, fiecare cu capacitate de max. 12 locuri, respectiv: Casa de tip 
familial nr. 1 şi Casa de tip familial nr. 2. 
ART. 3 Scopul serviciului social “Complexul de servicii sociale „Iris”, este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar 
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familie extinsă, 
plasamentul la o familie substitutivă. 
ART. 4 (1) Serviciul social “Complexul de servicii sociale „Iris” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004,  cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 
rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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ART. 5 (1) Serviciul social “Complexul de servicii sociale „Iris” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 
sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, 
în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele 
minime de calitate aplicabile. 
(2) Misiunea centrului este de a asigura pe perioadă determinată accesul copiilor la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în vederea 
integrării/ reintegrării familiale și socio - profesionale. 
(3) Obiectivele serviciului social “Complexul de servicii sociale „Iris” sunt: 
a) Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale beneficiarilor - o mai atentă supraveghere din partea instructorilor de educaţie în ce priveşte frecvenţa 
şcolară şi pregătirea temelor, o mai bună colaborare cu şcoală etc. 
b) Pregătirea pentru integrarea în comunitate a tinerilor absolvenţi după desprinderea din sistem 
c) Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru beneficiari 
(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul “Complexul de servicii sociale „Iris” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, 
autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de 
discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte 
persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a 
serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi 
implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART. 6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Complexul de servicii sociale „Iris” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, 
aflaţi în dificultate, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de 
protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă 
de învăţământ de zi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială -  plasament sau plasament în regim de urgenţă dispuse în 
condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecție specială prin:  
- reintegrare familială; 
- plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist;  
- dobândirea capacității depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Complexul de servicii sociale „Iris” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală 
ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se 
aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 

1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi 

persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a 

bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de 

recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de 

lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea 

apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri 
ai comunităţii din care face parte; 

13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare 
ori degradante; 

14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale 

şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Complexul de servicii sociale „Iris” au următoarele obligaţii: 
a) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de protecţie şi 

programului de intervenţie specifică/ Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de 

Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie ; 
c) să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc); 
d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
e) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
f) să participe la activităţile organizate în centru;  
g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
h) să respecte intimitatea celorlalţi; 
i)  să participe la activităţi de consiliere în grup; 
j)  să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
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k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 
l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
m)  să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
n) să respecte proprietatea celorlaţi. 

ART. 7    Principalele funcţiile ale serviciului social “Complexul de servicii sociale „Iris” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8.reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10. îngrijire medicală curentă; 
11. preparare hrană caldă 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de  promovare a drepturilor omului în general, precum şi de 
prevenire a situaţiilor de dificultate  în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul ”Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor  centrului; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului casei inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la 
regulament; 

2. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
3. întocmirea fişelor de post; 
4. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
6.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
7. organizarea ședințelor administrative; 

ART. 8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei 
în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
ART. 9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi 
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați.  
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART. 10 (1) Personalul de specialitate  din “Complexul de servicii sociale „Iris” este reprezentat de următoarele categorii: 
a) asistent medical generalist (325901),  
b) asistent social (263501); 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
d) medic stomatolog 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile 
şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament 
etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atributiile fiecarei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați.  
ART. 11  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 
a) Administrator; 
b)  Inspector de specialitate cu studii economice; 
c)  Magaziner. 
ART. 12 Atributiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați.  
ART. 13 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin 
la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 254 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.004/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
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Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 50741/23.08.2022, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10004/23.08.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 7/23.08.2022 privind avizarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale 
Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completărie ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci, capacitate 12 locuri, fără 
personalitate juridică, cu sediul în mun. Tecuci, str. Aleea Ştrandului nr. 6, jud. Galaţi.   

 
Art.2. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă, 

gestiuni, licenţiere se stabileşte un termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                            

Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 255 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial Tecuci din cadrul Complexului de 
servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.008/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 50746/23.08.2022 din  

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10008/23.08.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 12/23.08.2022 privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial Tecuci din cadrul 
Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de tip familiial Tecuci din cadrul Complexului de 
servicii Tecuci  al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 
ANEXĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de tip familialTecuci 
 
ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social “Casa de tip familial Tecuci”, în vederea 
asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 
privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru 
membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social "Casa de tip familial Tecuci", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Tecuci, str. 
Aleea Ştrandului nr. 6. Capacitatea centrului este de 12 locuri. 
ART.3 (1) Scopul serviciului social "Casa de tip familial Tecuci" este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau 
definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul 
la o familie substitutivă . 
(2) Misiunea centrului este asigurarea accesului copiilor,pe o perioadă determinată  la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării 
sau integrării familiale și socio-profesionale. 
(3) Obiective generale ale serviciului social “Casa de tip familial Tecuci” sunt: 

a) asigurarea serviciilor de calitate  pentru copiii din structuri de tip rezidenţial  
b) asigurarea de servicii de suport  tinerilor  proveniţi din sistemul de protecție. 

(4) Obiective specifice ale serviciului social "Casa de tip familial Tecuci" sunt: 
a) Limitarea perioadei de găzduire în instituţii; 
b) Crearea de servicii alternative; 
c) Creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor; 
d) Atragerea de voluntari care să fie implicaţi în proiectele educaţionale oferite în serviciile de tip rezidenţial. 

ART.4 (1) Serviciul social "Casa de tip familial Tecuci" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate  pentru serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de  protecție specială. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus,  face parte din Complexul de servicii Tecuci din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galați,ce a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 240/28.02.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 
(4) “Casa de tip familial Tecuci”  se înfiinţează prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați. 
ART.5 (1) Serviciul social "Casa de tip familial Tecuci" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 
naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 
convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime 
de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Casei de tip familial Tecuci" sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, 
autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de 
discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte 
persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a 
serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi 
implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Casa de tip familial Tecuci" sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, fără 
dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
a) copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de 

protecţie de tip familial; 
b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o 

formă de învăţământ de zi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială -  plasament sau plasament în regim de urgenţă dispuse în 
condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau 
asistent maternal profesionist,  dobândirea capacității depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Casa de tip familial Tecuci" au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală 
ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se 
aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 

1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi 

persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
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3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a 

bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de 

recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de 

lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea 

apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri 
ai comunităţii din care face parte; 

13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare 
ori degradante; 

14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale 

şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Casa de tip familial Tecuci" au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de protecţie şi 

programului de intervenţie specifică/ ; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ programului de intervenţie specifică; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
5. să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în centru;  
7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlaţi. 

ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social "Casa de tip familial Tecuci" sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8.reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10. îngrijire medicală curentă; 
11. preparare hrană caldă 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de 
prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul ”Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor  centrului; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

8. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
9. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă 

la regulament; 
10. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
11. întocmirea fişelor de post ; 
12. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
13. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
14.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
15. organizarea ședințelor administrative; 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei 
în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru (complex), care realizează şi 
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt  prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi       
(3) Ocuparea postului de şef de centru(complex) se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru(complex) se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Casa de tip familial Tecuci este reprezentat de următoarele categorii: 
a) asistent medical generalist (325901),  
b) asistent social (263501); 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
d) psiholog (263411). 
(2) Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       
ART.11 (1) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 
a) administrator; 
b) inspector de specialitate cu studii superioare economice; 
c) magaziner; 
d) muncitori calificaţi; 
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(2) Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin 
la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 256 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea reorganizării Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.002/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 50742/23.08.2022, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10002/23.08.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 5/23.08.2022 privind avizarea reorganizării Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin”; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completărie ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin”, fără personalitate juridică, cu 
sediul în mun. Galati, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 3, jud. Galaţi.   

 
Art.2. Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” are o capacitate totală de 24 locuri repartizate 

astfel: 
a) Casa de tip familial nr. 1, cu o capacitate de 12 locuri; 
b) Casa de tip familial nr. 2, cu o capacitate de 12 locuri. 
 
Art.3. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă, 

gestiuni, licenţiere se stabileşte un termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                            

Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 257 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale pentru copii cu 
dizabilităţi „Alin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.005/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 50744/23.08.2022 din  

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10005/23.08.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 9/23.08.2022 privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale pentru copii cu 
dizabilităţi „Alin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale pentru copii cu 
dizabilităţi „Alin” din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 
ANEXĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” 
 
ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social “Complexul de servicii sociale pentru copii cu 
dizabilităţi “Alin”, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 
persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru 
membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
ART. 2 (1) Serviciul social “Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi 
administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de 
acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galati, str. Av. Mircea Zorileanu Nr.3. 
(2) Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţii “Alin” este format din două case de tip familial, fiecare cu capacitate de max. 12 locuri, 
respectiv : Casa de tip familial nr. 1 şi Casa de tip familial nr. 2. 
ART. 3 Scopul serviciului social Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului cu dizabilitati separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la 
reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă . 
ART.4 (1) Serviciul social Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 
de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004,  
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 
rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
(3) Serviciul social Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” este înfiinţat prin  Hotărâre a Consiliului Judeţean Galați şi 
funcţionează ca unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galați 
ART. 5 (1) Serviciul social “Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţii “Alin” se organizează şi funcţionează cu respectarea 
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România 
este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţii “Alin” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, 
autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de 
discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte 
persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a 
serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi 
implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART. 6 (1) Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” are drept misiune generală accesul copiilor cu vârste cuprinse ȋntre 3 – 
18 / 26 ani, cu dizabilităţi, pe o perioadă nedeterminată la găzduire, ȋngrijire, hrană, abilitare, reabilitare, educaţie şi pregătire ȋn vederea reintegrării 
sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale. 
(2) Complexul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, care are ca obiectiv general acordarea de servicii sociale copilului 
separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia 
extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 
(3) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse 
între 3 - 18/ 26 ani, cu nevoi speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
a) copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de 

protecţie de tip familial; 
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b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o 
formă de învăţământ de zi. 

(4) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială -  plasament sau plasament în regim de urgenţă dispuse în 
condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  instanţa judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Galați. 
(5) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecție specială prin:  
a) reintegrare familială; 
b) plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist; 
c) dobândirea capacității depline de exercițiu. 
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală 
ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se 
aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
 f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
 g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
 h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi; 
 i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 
 j) copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele 
în întreţinerea cărora se găseşte; 
k) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
l) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
m) copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a 
bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior; 
n) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
o) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
p) copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare 
necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 
r) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
s) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
t) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
u) copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale 
etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face 
parte; 
v) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori 
degradante; 
x) copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;   
y)copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
z) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale. 
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” au următoarele obligaţii: 
a) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de 

intervenţie specifică/ Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de 

Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie ; 
c) să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc); 
d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
e) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
f) să participe la activităţile organizate în centru;  
g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
h) să respecte intimitatea celorlalţi; 
i) să participe la activităţi de consiliere în grup; 
j) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 
l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
m)  să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
n) să respecte proprietatea celorlaţi. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8. reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10. îngrijire medicală curentă; 
11. preparare hrană caldă. 
 b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de 
prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul ”Ziua porților deschise”. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la 

regulament; 
3. întocmirea procedurilor aferente standardului minim de calitate ce sunt aprobate prin dispoziţie a directorului general şi sunt anexă la 

regulamentul de organizare şi funcţionare; 
4. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
5. întocmirea fişelor de post; 
6. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
7. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
8.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
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9. organizarea ședințelor administrative. 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei 
în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi 
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile sefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune conducerii Direcției sancţiuni disciplinare 
pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă 
Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a 
îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să 
răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl 
conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să 
conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din 
ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte 
instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare 
şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Complexul de servicii sociale pentru copilul cu dizabilităţi “Alin” este reprezentat de: 

a) asistent medical generalist(325901); 
b) kinetoterapeut (226405); 
c) părinte social (531202); 
d) instructor-educator pentru activitati de resocializare (263508); 
e) asistent social (263501);  

(2)  Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile 
şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii casei situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii al Complexului de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin”  îşi 
desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului. 
ART.11 (1) Personalul administrativ din cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” asigură activitaţile auxiliare 
serviciului social şi este reprezentat de: 

a) administrator; 
b) magaziner; 
c) contabil; 
d) muncitor calificat croitorie; 
e) muncitori calificaţi; 
f) şofer 

(2) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcţii al Complexului de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi “Alin” îşi 
desfaşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin 
la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 258 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea reorganizării Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.003/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 50743/23.08.2022, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10003/23.08.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 6/23.08.2022 privind avizarea reorganizării Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Casa David 
Austin”; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completărie ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” fără 
personalitate juridică, cu sediul în sediul în com. Munteni, jud. Galaţi. 

 
Art.2. Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” are o capacitate totală de 24 locuri repartizate astfel: 
a) Casa de tip familial nr. 1, cu o capacitate de 12 locuri; 
b) Casa de tip familial nr. 2, cu o capacitate de 12 locuri. 
 
Art.3. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă, 

gestiuni, licenţiere se stabileşte un termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 259 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Casa David Austin”  
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.006/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 50745/23.08.2022 din  

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10006/23.08.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 10/23.08.2022 privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Casa David 
Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Casa David Austin”  
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
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ANEXĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Casa  David Austin” 
 
ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Casa David Austin”, în vederea asigurării 
funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind 
condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru 
membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 (1) Serviciul social "Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”, cod serviciu social 8790CR-C-I  este înfiinţat şi administrat de 
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 
000685/16.05.2014 și are sediul în com. Munteni, jud. Galaţi. 
(2) Complexul de servicii sociale “Casa David Austin” este format din două case de tip familial, fiecare cu capacitate de max. 12 locuri, respectiv : 
Casa de tip familial nr. 1 şi Casa de tip familial nr. 2. 
ART.3 Scopul serviciului social "Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”,  este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului cu 
dizabilitati de natura psihica si comportamentala, separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii 
plasamentului, până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 
ART.4 (1) Serviciul social "Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 
rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi. 
ART.5 (1) Serviciul social Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care 
guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi 
în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Serviciul social Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” are drept misiune asigurarea accesului copiilor,pe o perioadă determinată  la 
găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale. 
(3) Obiectivele serviciului social Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”sunt: 
a) îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale beneficiarilor - o mai atentă supraveghere din partea instructorilor de educaţie în ce priveşte frecvenţa 
şcolară şi pregătirea temelor, o mai bună colaborare cu şcoală etc.; 
b) pregătirea pentru integrarea în comunitate a tinerilor absolvenţi după încetarea măsurii de protecţie specială; 
c) Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru beneficiari  
(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, 
autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de 
discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte 
persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a 
serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi 
implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 
- 18/ 26 ani, cu dizabilităţi, aflaţi în dificultate, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
a) copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de 
protecţie de tip familial; 
b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă 
de învăţământ de zi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială - plasament sau plasament în regim de urgenţă dispuse în 
condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului, Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau 
asistent maternal profesionist,  dobândirea capacității depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală 
ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se 
aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele 
în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat 
de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare 
necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale 
etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face 
parte; 
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13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori 
degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la 
activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de 
intervenţie specifică/ Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de 
Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
5. să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în centru;  
7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlaţi. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social "Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”  sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8.reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10. îngrijire medicală curentă; 
11. preparare hrană caldă 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de 
prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul programe artistice cu participarea comunității 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor  centrului; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ;  
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la 
regulament; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea ședințelor administrative; 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei 
în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi 
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” este reprezentat de următoarele categorii: 
a) asistent medical generalist (325901),  
b) asistent social (263501); 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
d) psiholog. 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile 
şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament 
etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       
ART.11  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 
a) Administrator; 
b) Inspector de specialitate cu studii economice; 
c) Șofer; 
d) Muncitor calificat. 
ART.12 Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       
ART.13 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin 
la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
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a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 260 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.009/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 50739/23.08.2022 din  

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10009/23.08.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 8/23.08.2022 privind avizarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 405 din din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă se 

stabileşte un termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr.48/28.02.2022 privind aprobarea organigramei şi a statelor âde funcţii ale Direcţiei Generale de Asistentă Sociala şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, care 

răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

1429      DIRECTOR 
    GENERAL 
 

38 

1391 
COLEGIUL DIRECTOR 

                      Director general adjunct    
1343                 pentru protecţie socială 
                            

   

   26 
1317 

                     Director general adjunct    
 47                   economic şi administrativ 
                      

   5 

  42   

  2             Compartiment  

                       proiecte 

                            

   - 

   2 

  8                         Serviciul   
                   asistenţă C.P.C.  şi CEMPAH            

   1 

   7     

  12                Serv. resurse umane,     
                        organizare şi formare 

                              profesională 

  1 

11   

  6                 Biroul adoptii si           
                           postadoptii 

   1 

   5     

  8             Serviciul juridic şi    
                            contencios 

   1 

   7     

 6             Comp. resurse umane,     

                      organizare şi     

        formare profesională     

  - 

  6    

 2            Compartiment    
                      monitorizare,  

mass-media 
          

  - 

  2  

  3        Compartimentul intern  de  

prevenire şi protecţie  

         

  - 

 3   
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                     Director general adjunct    
 47                  economic şi administrativ 
                       

   5 

  42   

 16            Serviciul financiar-contabilitate   
                         şi analiză economică              

  2 

 14    

 6                     Biroul financiar-          
                         salarizare        

 1 

 5     

                  Serviciul achizitii publice     

 10                si urmarire contracte 
                                 

   1 

9   

 2               Compartiment contractare                 
                             servicii sociale 

 - 

 2 

                     Compartiment control    
 2                      intern, asigurarea calitătii, anali- 
                         ză statistică, indicatori asistenţă 
            socială şi incluziune socială                    

   - 

 2 

                    Secţia  coordonare   
 7                            reparatii curente, 
             tehnic şi transport 

 

  1 

 6 

 6                  Compartiment contabilitate -          
                         buget 

 - 

 6 

 5               Compartiment urmărire                 
                             contracte 

 - 

 5 

 2                  Compartiment atribuire contracte          
                       de achiziţie publică 

 - 

 2      

 3                  Compartiment evidenţă         
                       prestaţii sociale şi casierie 

 - 

 3 

  6    Compartiment IT, evidenţă şi 

                 monitorizare gestiuni şi patrimoniu       

  - 

   6    

                   Secţia  coordonare activitati   
 6                     administrative 
              

  1 

5 
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                      Director general adjunct    
738                 pentru protecţie socială                           

   

   6 
 732 

 33             Serviciul management  

                   de caz pentru copiii din  

  sistemul de protecţie 
   specială 

  1 

  32 

 8              Serviciul de evaluare           
                           complexă copii         

  1 

 7   

                Serviciul evaluare iniţială  şi      
 14              intervenţie în situaţii de abuz, 

                   neglijare, trafic, migraţie, 

                    repatrieri 

   
  1 

  13    

 9            Serviciul de evaluare complexă  

                    a persoanelor adulte cu    
                    handicap        

  1 

 8     

                  Serviciul de asistenţă      

   8                persoane defavorizate şi 
          management de caz  

         persoane adulte               

   

  1 

  7   

2                 Compartimentul 
                       persoane vârstnice 

   - 

2   

5             Compartiment de asistenţă 
                   persoane defavorizate  şi 
       manag. de caz pers.adulte           

   - 

5    
10                 Asistenţi personali    
                               profesionişti         

   - 

10     

                  Biroul de stabilire     
 6                    prestaţii sociale 
           persoane cu handicap              

   
  1 

  5   

650           Asistenţi maternali     
                       profesionişti         

   - 

650

0     

 27           Compartiment man. de caz    
                  servicii  de tip familial       

   - 

 27      

   5           Compartiment man. de caz    
                  servicii de tip rezidenţial      

   - 

  5     
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                    Director general adjunct    
194                    pentru protecţie socială 

                         

   
  6 
 188 

                   Complexul      
40             de servicii Tecuci    
                             

  1 

 39 
     

   Casa de tip  
17             familial Tecuci                    
          
 

    
  - 

17    

                  Casa  
 5                „Speranţa”  Tecuci 

                              

  -         

 5 

      

             Compartiment 

8 coordonare      
- 

8 

            Casa      

6  „Tudor”                     
- 

6 

               Compartimentul 
31             case      
        nr. 1                    

1 

30        

32           Compartimentul 
     case               
       nr. 2                     

1 

31 

            Compartiment    

7  coordonare
                     

- 

7 

            Casa   

6       „Andrei”
                     

- 

6 

            Casa     

6       „Ana”
                     

- 

6 

            Casa     

6       „Cireşarii”
                     

- 

6 

                 Centrul de zi 
17                  Tecuci 
                         

  -               
17   

              Casa de tip familial 
10  „Teodora”
                     

- 

10 

            Casa    

6  „Floare de colţ”

                     

- 

6 

                   Echipa mobilă pentru 
8                   copilul cu dizabilităţi 
                             

   -            
8 

                   Complexul  de    
40               servicii sociale 
         „Dumbrava minunată” 
 

                             

  1 

 39 
     

                  Compartiment 

9     coordonare      
- 

9 

                 case de tip 
30            familial(1,2,3) 

         
 

                             

  - 
30 

     

                            Centrul     
12                         maternal 

                             

  1 

  11 
     

             Centrul de consiliere şi 
 11                  sprijin pentru părinţi 
            şi copii  

            

  - 
11 

            Casa     

6       „Monica”
                     

- 

6 

                      Locuinţa 
2                       protejată nr. 1 
                       
                     

 -                

2   

             Compartiment de  primire     

 18              copii în   regim  urgenţă  
                        „Irene şi Stuart” 

  1 

17   

                  Compartiment 

3     coordonare      
- 

3 

                 Casa 1+ 
14       Casa 2                    
         

 
                             

  - 
14 
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                     Director general adjunct    
180                    pentru protecţie socială 
                              

   

  7 
 173 

               Centrul de zi de socializare şi  
 9               petrecere a timpului liber(tip club 
                   pt. persoane vârstnice „Sofia” 

                        

   
  1      

8 

   7                  Centrul de consiliere şi infor-   
                       mare pers. adulte aflate 
                       în situaţii de nevoie 

-  

 7     

               Centrul de zi pentru sprijinirea 
 4                    victimelor infracţiunilor 
           
                   
             

            

- 

4    

   1           Grup de suport pentru vict.  
                          violenţei domestice 
                      

-  

 1     

 
   1                  Cabinet de consiliere   
                       vocaţională 

                      

-   

 1     

8                 Centrul de consiliere pentru 
  prevenirea şi combaterea 
      violenţei în familie 

                
                                     

  1           

 7                                Complex de locuinţe protejate 
  15                      pt. persoane vârstnice  
                       „ Sf. Nicolae”  Tg. Bujor                  
               

   
  1 

 14         

                    Compartiment 
4         coordonare 

- 

4 

                 Locuinţe protejate pt. 
10    persoane vârstnice
         A,B,C 

- 

10 

 -             Centrul de consiliere pt prevenirea 

   şi combaterea violenţei în fam. 
       

                
                                     

  -      
 5               

                  Complex de servicii soc. pt. sprijini- 
 10                    rea victimelor infracţiunilor, 
           delincvenţă juvenilă, 
                   refugiaţi 
             

            

        

  1 

 9    

               Centrul de zi pentru refugiaţi 
 5                    şi delincvenţă juvenilă 
            
                    
             

            

- 

5    

 3            Centrul de zi de recuperare 
                    pt. copii cu dizabilităţi de 
        spectru autist 

                        

  - 
  3 

                  Complexul  de serv. soc   
52                pt. copii cu dizabilităţi 

 „Alin” 
         

 
                             

  1 

 51 

     

                  Compartiment 

19     coordonare      
- 

19 

                 case de tip 
20            familial(1,2) 

         

 

                             

  - 

20 

     

                   Complexul  de    
32               servicii sociale „Iris” 
         
 
                             

  1 

 31 

     

                  Compartiment 

11     coordonare      
- 

11 

                 case de tip 
20            familial(1,2) 

         
 

                             

  - 

20 

     

                   Complexul  de servicii    
30                soc. „Casa David Austin” 

         
 
                             

  1 

 29 

     

                  Compartiment 

9     coordonare      
- 

9 

                 case de tip 
32            familial(1,2) 

         
 

                             

  - 

32 

     

 14            Centrul de zi pentru pregătirea 
                    şi sprijinirea integrării sau 
        reintegrării copilului în familie 

                        

  - 

  
14 
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 9            Centrul de zi pt. pers.    
                   cu handicap adulte  
        „Pentru voi”                      

  1 

 8     

                  Centrul de îngrijire şi 
71               asistenţă pt. pers. adulte 

             cu dizabilităţi nr. 2                       

   
  1 

 70  

                Centrul de zi pt persoane 

 6                   adulte cu dizabilităţi  
                „ Luceafarul”        

   

  1 

  5   

                     Director general adjunct    
231                  pentru protecţie socială 
                              

   

  7 
 224 

 

   1          Centrul de protecţie a victime- 

                  lor traficului de persoane 

                         adulte 

                                         

  - 

 1     
                  Centrul de îngrijire şi 

55                asistenţă pt. pers. adulte 
            cu dizabilităţi nr. 1              

   

  1 

 54    

 19           Centrul de îngrijire şi    

                  asistenţă  pt. pers. adulte 

      cu dizabilităţi "Elena” 

                                         

  1 

 18     

                 Centrul de îngrijire şi asis- 
51                tenţă pt. pers. adulte cu 
           dizabilităţi „Maria” 

                     

  1 

 50 

          

                  Centrul de zi pentru  

 9                 integrarea socio-prof.a 

          pers. adulte cu handicap           

   

  1 

  8     

               Centrul de tip respiro pt. pers. 
 6                adulte cu dizabilităţi 
                     

                        

   
  - 

6  

               Centrul de zi de asistenţă 
 4                şi recuperare pt. persoane 

                    adulte cu dizabilităţi de tip 
  Alzheimer 

                        

   
  - 

4  
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ANEXA Nr. 2 

 

RECAPITULAŢIE 
TOTAL GENERAL: 1429 

  

APARAT PROPRIU DE SPECIALITATE: 164 

     Din care:  

A.FUNCŢIONARI PUBLICI: 151 

               -directori 3 

- alte functii de conducere: 13 

                        - de execuţie: 

 

135 

 

B.PERSONAL CONTRACTUAL: 13 

                 

                                   - funcţii de conducere: 2 

                        - de execuţie: 

 

11 

 

PERSONAL CONTRACTUAL SERVICII SOCIALE: 605 

  

     

Din care: 

 

- funcţii de conducere: 20 

                                      - de execuţie: 585 

  

  

A.M.P.: 650 

 
A.P.P.: 10 
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ANEXA Nr. 3 

STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
 

  APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE 

Nr. crt. 
Funcţia publică 

clasa 
Gradul 

Profesional 
Nivelul şi specialitatea studiilor 

de conducere de execuţie 

1 director general    studii superioare- psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe administrative, 

ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat, studii postuniversitare  în 

domeniul administraţiei publice sau management, programe de perfecţionare în administraţia 

publică cu durata minimum un an 

2 director general adjunct  

pentru  protecţie 

socială 

   studii superioare- psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe administrative, 

ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat, studii postuniversitare  în 

domeniul administraţiei publice sau management, programe de perfecţionare în administraţia 

publică cu durata minimum un an 

3 director general adjunct 

economic şi 

administrativ 

   studii superioare economice 

 

COMPARTIMENTUL PROIECTE 

1  consilier   l superior  Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 

2  consilier  l  superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 
 

SERVICIUL ASISTENTĂ CPC ŞI CEMPAH 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l superior studii superioare 

7  consilier l superior studii superioare 

8  referent lll superior studii medii 
 

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

1 Şef serviciu    superioare juridice 

2  consilier juridic  l superior superioare juridice 

3  consilier juridic l superior superioare juridice 

4  consilier juridic l asistent superioare juridice 

5  consilier juridic l asistent superioare juridice 

6  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

7  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 
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8  consilier  l superior  studii superioare juridice, economice, administrative 
 

BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE,ORGANIZARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Şef serviciu    Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,ORGANIZARE, ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT MONITORIZARE, MASS-MEDIA 

1  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 

2  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 
 

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE  

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

3  referent lll superior medii 
 

SERVICIUL  FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ 

1 Şef serviciu    Superioare economice 
 

BIROUL  FINANCIAR – SALARIZARE 

1 Şef birou    Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare tehnice, economice 

3  consilier l superior Superioare economice, administrative 
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4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l superior Superioare economice 
 

COMPARTIMENT  CONTABILITATE – BUGET 

1  consilier l superior Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare economice 

3  consilier l superior Superioare economice 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l superior Superioare economice 
 

COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE ŞI CASIERIE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

3  referent  lll superior  medii 
 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENTUL ATRIBUIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

1  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 
 

COMPARTIMENTUL  URMĂRIRE CONTRACTE 

1  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier achiziţii publice l superior studii superioare  juridice,economice,administrative, tehnice 

3  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

4  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

5  consilier achiziţii publice l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

 
COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 

1  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier achiziţii publice l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

*salarizarea pentru funcţia publică de consilier achiziţii publice este cea pentru funcţia de consilier 
 
COMPARTIMENT  CONTROL INTERN, ASIGURAREA CALITĂŢII, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 
 

COMPARTIMENT IT, EVIDENŢĂ ŞI MONITORIZARE GESTIUNI ŞI PATRIMONIU 

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

3  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 
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4  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

5  Referent de specialitate  ll principal Superioare de scurtă durată 

6  referent lll superior Medii 
 

SERVICIUL EVALUARE INIŢIALĂ ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAŢIE, REPATRIERE 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l  superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

11  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

12  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

13  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

14  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 
 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ SERVICII DE TIP FAMILIAL 

1   consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

10   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

11   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

12   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

13   consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

14   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

15   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

16   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

17   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

18   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

19   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

20   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

21   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

22   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

23   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

24   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

25   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

26   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

27   consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL 

1   consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII  

1 Şef Serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE  EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

1 Sef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
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5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

BIROUL DE  STABILIRE PRESTAŢII SOCIALE PERSOANE CU HANDICAP 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 
COMPARTIMENTUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

COMPARTIMENTUL PERSOANE VÂRSTNICE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
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2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

- SERVICII SOCIALE LA DOMICILIU 
 

1-650 ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 
 
1-10 ASISTENŢI PERSONALI PROFESIONIŞTI 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

SECŢIA COORDONARE  REPARAŢII CURENTE,TEHNIC ŞI TRANSPORT 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  

 CONDUCERE 1    

1  şef secţie S 1  

2-5 

6 

7 

Inspector de specialitate lA 

Referent lA 

Muncitor necalificat 

 S 

G, M 

G, M 

4 

1 

1 

 

 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

SECŢIA COORDONARE ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    

1  şef secţie S 1  

2-6 Inspector de specialitate lA  S 5  

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „ DUMBRAVA MINUNATĂ”: Casa de tip familial nr. 1;Casa de tip familial nr.  2; Casa de tip familial nr.  3 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   40  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate l 

Magaziner l  

 

şef centru 

 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

4-33 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

 instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

30 
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34 

35 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 

 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc  

  psihologie 

 

36-37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

 Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

Asistenţă medicală 

 

38-39 

40 

Alte categorii de personal 

inspector de specialitate l 

Muncitor calificat lA 

  

S 

G, M 

 

2 

1 

 

Economice 

Calificări specifice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENT DE PRIMIRE COPII ÎN REGIM DE URGENŢĂ “IRENE ŞI STUART” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   18  

 

1 

 

Personal de conducere şi administrare 

 

 

 

Şef centru 

 

S 

 

 

1 

 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

2-15 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

 
 

M 

 

14 

 

 

 

16 

17 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

şi pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 

sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

 

18 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

1 

 

medicale 

          * Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

LOCUINŢA PROTEJATĂ NR. 1 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   2  

 

1 

 

2 

 

Asistent social principal 

 

Psiholog principal 

  

S 

 

S 

 

1 

 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs postuniversitar în  asistenţă 

sociale 

psihologie 

 Serviciile se vor acorda în colaborare cu  alte structuri în funcţie de nevoile beneficiarilor 

 

 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPLEXUL DE SERVICII TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   40  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate l 

Magaziner 

 

Şef complex 

(şef centru) 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

CASA DE TIP FAMILIAL TECUCI 

Nr. crt. 

 

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

 

 

4-13 

 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

  

 

M 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

14 

15 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 

sociale 

psihologie 

 

16 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL, M 

 

1 

 

medicale 

 

17 

18 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat- lA 

Inspector de specialitate lA 

  

G, M 

S 

 

1 

1 

 

calificări specifice 

economice 

CENTRUL DE ZI- TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   17  

 

 

19-21 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

 

 

 

 

M 

 

 

3 

 

 

 

22 

23 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 

sociale 

psihologie 

 

24 

25-26 

27-28 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

S 

PL 

G, M 

 

1 

2 

2 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

curs Cruce Roşie/Program de calificare infirmiere 
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29 

30-31 

32-34 

35 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA 

Muncitor calificat lA - bucătărie 

Ingrijitoare 

Şofer l 

  

G, M 

G, M 

G, M 

G, M 

 

1 

2 

3 

1 

 

Calificari specifice 

Calificare de bucătar 

 

 

CASA  “SPERANŢA” - TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

 

 

36-40 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

 
 

M 

 

5 

 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

1-3 

 

4 

5-6 

7-8 

Asistent social principal 

 

Asistent medical principal 

Psiholog principal 

Kinetoterapeut principal 

 S 

 

PL 

S 

S 

3 

 

1 

2 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs postuniversitar în  asistenţă 

socială 

medicale  

psihologie 

kinetoterapie  

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL MATERNAL 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   12  

1  şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

2-7 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 

 

6 

 

 

 

 

8 

9 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

şi pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Psiholog principal 

Asistent social principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 

Psihologie 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

10 

11 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

M, Pl 

G 

 

1 

1 

 

Asistenţă medicală 

Curs crucea rosie/infirmieră 

 

12 

Alte categorii de personal 

inspector de specialitate l/referent lA 

  

S, M 

 

1 

 

economice 
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 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   11  

1-4 

5 

6-7 

Asistent social principal 

Asistent medical principal 

Lucrător social principal 

 S 

PL 

M 

4 

1 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

8-11 Psiholog principal  S 4 psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENTUL CASE NR. 1:  Casa   “Floare de colţ”/Casa “ Tudor” /Casa de tip familial “Teodora”  

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI    31 

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate l 

 

Şef case (şef 

centru) 

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

3-24 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

22 

 

 

 

25 

26-27 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

2 

 

 

sociale 

psihologie 

 

28-29 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL,S 

 

2 

 

medicale 

 

30 

31 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate l 

Muncitor calificat lA-fochist 

  

S 

G, M 

 

1 

1 

 

economice 

calificare de fochist 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENTUL CASE NR. 2: Casa  “Andrei” / Casa  „Ana”  / Casa “ Cireşarii”/ Casa “Monica” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI 32 

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

  

Inspector de specialitate l 

Şef case (şef 

centru) 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

  

 

 

 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
3-26 Instructor de educ. principal M 24 

 

 

27-28 

29 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

2 

1 

 

 

sociale 

psihologie 

 

30-31 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL, S 

 

2 

 

medicale 

 

32 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate l 

  

S 

 

1 

 

economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE “Iris”: Casa de tip familial nr. 1, Casa de tip familial nr. 2                      

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   32  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate l 

Magaziner l  

 

şef complex 
 

S 

S 

G, M 

1 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

4-23 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

20 

 

 

 

24 

25 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

şi pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 

Asistenţă socială, sociologie 

Psihologie 

 

26 

27-29 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

 Medic specialist dentist 

Asistent medical principal 

  

S 

PL 

 

1 

3 

 

Specializare în stomatologie 

 Medicale  

 

30 

31 

32 

Alte categorii de personal 

Şofer l 

Muncitor calificat lA 

Inspector de specialitate l 

  

G, M 

G, M 

S 

 

1 

1 

1 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI “Alin”: Casa  de tip familial nr. 1, Casa de tip familial nr. 2                 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   52  

 

1 

Personal de conducere şi administrare 

 

 

Şef complex  

 

S 

 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 
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2 

3 

Inspector de specialitate l 

Magaziner l 

S 

M 

1 

1 

 

 

4-11 

12-35 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi 

informală 

Instructor de educ. principal 

Părinte social 

  

 

M 

M, G 

 

 

8 

24 

 

 

 

Curs de cruce roşie 

 

 

36 

37 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

 

38 

39 

40-45 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii 

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Asistent medical principal 

  

S 

PL, M 

PL, M 

 

1 

1 

6 

 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie 

Medicale 

 

46 

47-48 

49-51 

52 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate l 

Şofer l 

Muncitor calificat lA  

Muncitor calificat lA- croitorie 

  

S 

G, M 

G, M 

G, M 

 

1 

2 

3 

1 

 

Economice 

Calificări specifice 

Calificari specifice 

calificare croitorie 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE  “CASA DAVID AUSTIN”: Casa de tip familial nr. 1, Casa de tip familial nr. 2                      

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   30  

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate l 

 

şef complex 

 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

3-19 

20-22 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

Părinte social 

  

 

M 

G, M 

 

 

19 

3 

 

 

 

Curs lucrător social 

 

 

23 

24 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 

Asistenţă social 

Psihologie 

 

25 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

1 

 

Asistenţă medicală 

 

26 

27-28 

29 

30 

Alte categorii de personal 

Şofer l 

Muncitor calificat lA – fochist 

Inspector de specialitate l 

Muncitor calificat lA - croitorie 

  

G, M 

G, M 

S 

G, M 

 

1 

2 

1 

1 

 

 

calificare de fochist 

economice 

calificare croitorie 
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 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU SPRIJINIREA VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR,DELINCVENŢĂ JUVENILĂ, REFUGIAŢI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

 CONDUCERE     

1  şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ZI PENTRU SPRIJINIREA VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   4  

1-2 

3 

4 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

Ingrijitoare 

 S 

S 

G, M 

2 

1 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

  Serviciile se vor acorda în colaborare cu Serviciul Juridic şi/sau  alte structuri în funcţie de nevoile beneficiarilor 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ZI PENTRU  REFUGIAŢI ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

1-4 

5 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

 S 

S 

4 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN FAMILIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

1 Personal de conducere şi administrare 

 

şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 

  

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN FAMILIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

1-2 

 

3 

Asistent social principal 

 

Lucrător social principal 

 S 

 

M 

2 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

Medii + curs lucrător social 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
 

4-5 

 

Psiholog principal 

 

S 

 

2 

 

psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

GRUP DE SUPORT PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  

1 Psiholog principal  S 1 psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CABINET DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  

1 

 

Asistent social principal  S 

 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI INFORMARE PERSOANE ADULTE AFLATE IN SITUAŢII DE NEVOIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  

1-4 

 

5 

6-7 

Asistent social principal 

  

Lucrător social principal 

 Psiholog principal 

 S 

 

M 

S 

4 

 

1 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

Medii + curs lucrător social 

psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ZI PENTRU PREGĂTIREA ŞI SPRIJINIREA INTEGRĂRII SAU REINTEGRĂRII COPILULUI IN FAMILIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   14  

1-9 Asistent social principal 

 

 S 9 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

10-14 Psiholog principal  S 5 psihologie 

 

 

CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI DE SPECTRU AUTIST 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   3  

1 Asistent social principal  S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-3 Psiholog principal  S 2 psihologie 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ZI DE SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “SOFIA” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-5 Asistent social principal  S 4 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

6-7 Psiholog principal  S 2 psihologie 

 

8 

9 

Alte categorii de personal 

Şofer l 

Muncitor calificat lA 

  

G, M 

G, M 

 

1 

1 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPLEX DE LOCUINŢE PROTEJATE  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NICOLAE”TG. BUJOR : 

Locuinţa protejată pentru persoane vârstnice A; Locuinţa protejată pentru persoane vârstnice B; Locuinţa protejată pentru persoane vârstnice C  

Nr.crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

1 Personal de conducere şi administrare : Şef complex 

(centru) 

S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

2-3 

4 

5 

Compartiment coordonare 

Asistent social principal 

Asistent medical principal 

Inspector de specialitate I 

  

S 

S, Pl 

S 

 

2 

1 

1 

 

sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

medicale 

economice 

 

6-15 

Personal pentru îngrijire de bază 

Instructor de educaţie principal 

 

 

 

M  

 

10 

 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

2-8 

9 

Asistent social principal 

Medic primar 

 S 

S 

7 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

medicină (pentru evaluare adulţilor cu handicap) 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ADULTE „ PENTRU VOI” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 
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 TOTAL POSTURI   9  

1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

2-7 

8 

9 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

Inspector de specialitate I 

 S 

S 

S 

6 

1 

1 

Soc, uman, med sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

economice   

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ADULTE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  

1 Asistent social principal 

 
 S 1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

 

CENTRUL DE ZI DE ASISTENŢĂ ŞI RECUPERARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI DE TIP ALZHEIMER 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   4  

1 Asistent social principal  S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-3 

4 

Psiholog principal 

Ingrijitoare 

 S 

G,M 

2 

1 

psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI„ LUCEAFĂRUL” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    

1 

2-3 

 

4 

5-6 

Personal de conducere şi administrare 

Asistent social principal 

 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

şef centru S 

S 

 

M 

S 

1 

2 

 

1 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 

Medii + curs lucrător social 

psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU  PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI “MARIA” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   51  

 

1 

Personal de conducere şi administrare 

  

 

şef centru 

 

S 

 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 
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2 

3 

Inspector de specialitate l 

Magaziner l 

 S 

M 

1 

1 

soc 

 

4 

5 

Personal specializat 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

  

S 

S 

 

1 

1 

 

Lucrător social sau asistent social 

psihologie 

 

6 

7-13 

14-36 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

S 

S, PL 

G, M 

 

1 

7 

23 

 

kinetoterapie 

medicale 

curs de cruce rosie/infirmieră 

 

37-40 

41-45 

46-47 

48 

49 

50 

51 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătărie 

Ingrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l A 

Muncitor calificat l A 

Muncitor calificat l A- fochist 

Inspector de specialitate l/referent lA 

  

G, M 

G, M 

G, M 

G, M 

G, M 

G, M 

S, M 

 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

calificare fochist 

economice 

* Serviciile de specialitate- medicale, de recuperare  şi reabilitate fizică şi/sau psihologică  vor fi asigurată de specialişti  pe bază de contract de prestări servicii sau din alte structuri ale DGASPC 
Galaţi în funcţie de nevoile beneficiarilor; 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
CENTRUL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

1 Asistent medical principal  S,PL 1 medicale 

2-6 Infirmieră  G,M 5 curs de cruce roşie/infirmieră 

* Serviciile de specialitate- medicale,sociale de recuperare  şi reabilitate fizică şi/sau psihologică  vor fi asigurată de specialişti  pe bază de contract de prestări servicii sau din alte structuri ale 
DGASPC Galaţi în funcţie de nevoile beneficiarilor; 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 1 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   55  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate l 

Magaziner l 

 

Şef centru 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 

 

 

4-9 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi 

informală 

Instructor de educ. principal 

 

M 6 

 

 

 

 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Psihopedagog principal 
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10 

11 

Asistent social principal  S 

S 

1 

1 

Psihopedagogie specială 

Asistent social  

 

12 

13-18 

19-41 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

S 

PL 

G, M 

 

1 

6 

23 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie/infirmieră 

 

42-45 

46-50 

51 

52 

53 

54 

55 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătar 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat lA 

Muncitor calificat lA 

Inspector de specialitate l  

Medic specialist 

Şofer l 

  

G, M 

G, M 

G, M 

G, M 

S 

S 

G, M 

 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare bucătar 

 

Calificare croitorie 

Calificare fochist 

 

medicină ( Preşedinte CEMPAH) 

Calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 2 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   71  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate l 

Magaziner l 

 

Şef centru 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

4 

 

 

5-11 

12 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Asistent social principal 

 

 

Instructor de educ principal 

Psiholog principal 

 

 

S 

 

M 

S 

 

1 

 

7 

1 

 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs postuniversitar în  asistenţă 

socială 

 

psihologie 

 

13 

14-20 

21-49 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

S 

PL 

G, M 

 

1 

7 

29 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

50-56 

57-63 

64 

65-66 

67-69 

70 

71 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătar 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat lA 

Şofer l 

Muncitor calificat IA 

Muncitor calificat IA 

Inspector de specialitate l 

  

G, M 

G, M 

G, M 

G, M 

G, M 

G, M 

S 

 

7 

7 

1 

2 

3 

1 

1 

 

Calificare bucătar 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Calificari specifice 

Calificare croitorie 

Economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI “ELENA”  

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   19  

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Referent lA  

 

şef centru 

 

 

S 

M 

 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 

 

 

3-10 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi 

informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

8 

 

 

 

 

11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal/Lucrător social principal 

  

 

 

S/, Pl, M 

 

 

 

1 

 

 

 

Asistent social sau lucrator social 

 

12 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

1 

 

Asistenţă medicală 

 

13-15 

16-17 

18 

19 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA- bucătar 

Ingrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l A 

  

G, M 

G, M 

G, M 

G, M 

 

3 

2 

1 

1 

 

calificare de bucătar 

 

calificări specifice 

calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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HOTĂRÂREA NR. 261 

din 29 august 2022 

 
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.254/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

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

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi nr. 10095/08.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Galaţi la nr. 8254/11.07.2022; 
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

71/30.03.2022 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din 
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, care răspunde şi de punerea în 

aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
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ANEXA nr. 1 

 

 

 

 

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S19 

T: 49 T: 50 T: 54 T: 22 T: 5 T: 14 T: 10 T: 4 T: 3 T: 3 T: 18 T: 1 T: 8 T: 13 T: 13 T: 5 T: 9 T: 5 T:3 

C: 1 C: 1 C: 1 C: 1 C: - C: 1 C: - C: - C: - C: - C: 1 C: - C: 1 C: - C: - C: - C: - C: - C:- 

E: 48 E: 49 E: 53 E: 21 E: 5 E: 13 E: 10 E: 4 E: 3 E: 3 E: 17 E: 1 E: 7 E: 13 E: 13 E: 5 E: 9 E: 5 E:3 

 
Spălătorie 

T:6 

C:- 

E:6 

 
Personal întreţinere 
deservire 

T:23

3233C: - 

E:23 

 
Pază 

T:3

9 C: - 

E:3 

Bloc  
Alimentar 

T:12 

C:  - 

E:12 

 
CONSILIUL  DE 

ADMINISTRAŢIE 

 
MANAGER 

 
Serviciul de 
Management al 
Calităţii 

T: 5 

C:  1 

E:  4 

 
Serviciul Tehnic  
           şi  
Administrativ 

T:7 

C:1 

E:6

4 

 
Serviciul 
RUNOS 

T: 5 

C:1 

E:4 

Compartiment de 
prevenire a infecţiilor 
asociate  
asistentei medicale 

T:  5 

C:  - 

E: 5 

 
Compartiment 
juridic 

T:  1 

C:  - 

E:  1 

 
 
 

Personal clerical 

T:  1 

C:  - 

E:  1 

 
Compartiment  
SSM, PSI, protecţia 
civilă şi situaţii de  
urgenţă 

T:  1 

C:  - 

E:  1 

 
Director Financiar 
Contabil 

T: 1

  C: 1 

E: - 

 
Serviciul 
Achiziţii 

T:7   

7 C:1 

E:6 

 
Director 
 Medical 

T:1 

C:1 

E:- 

 
Birou  
Contabilitate 

T: 5 

C: 1 

E: 4 

 
Evaluare si statistică  
medicală 

T: 9 

C:  - 

E:  9 
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ANEXA nr. 1 

Legenda: 

 

1.  S 1 – Secția Pneumologie I; 

2. S 2-   Secția Pneumologie II; 

3. S 3-   Secția Pneumologie III; 

4. S 4-   Secția Pneumologie Copii; 

5. S 5-   Compartiment MDR; 

6. S 6-   Camera de Gardă; 

7. S 7-   Laborator radiologie şi imagistică medicală;                                

8. S 8-   Compartiment de explorări funcţionale; 

9. S 9-   Compartiment endoscopie bronşică 

10. S 10-  Compartiment sterilizare; 

11. S 11-  Laborator analize medicale; 

12. S 12-  Compartiment gimnastică medicală; 

13. S 13-  Farmacie cu circuit închis; 

14. S 14-  Dispensar TBC Nr. 1 Galaţi; 

15. S 15-  Dispensar TBC Nr. 2 Galaţi; 

16. S 16-  Dispensar TBC Tg. Bujor; 

17. S 17-  Dispensar TBC Tecuci; 

18. S 18-  Ambulatoriu de specialitate – pneumologie 

19. S 19  – Medici competenţe limitate 

               

 

 

 

 

 

Recapitulaţie: 

 

 

 

 

                                          

 
                                                  

 

   

 

 

 

Nr. posturi aprobate 382 

Nr. posturi ocupate 291 

Nr. posturi vacante 91 

Nr. posturi conducere 15 

Nr. posturi execuție 367 
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STAT DE FUNCŢII 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 

Nr. crt. 
Funcții 

Tr./grad prof. Nivelul/specialitatea studiilor 
Conducere Execuție 

 Comitet Director: 3 posturi   

1.  Manager 

 
  -Studii superioare de lunga durata 

-Cursuri de perfectionare in management sau management sanitar 

agreate de Ministerul Sanatatii/masterate sau doctorate in management 

sanitar, economic ori administrativ 

2.  Director Medical    Studii superioare medicale 

3.  Director Financiar-

Contabil 

  Studii superioare economice 

 S1         Sectia Pneumologie I: 49 posturi   

4.  Medic sef sectie-

VACANT 
  Studii superioare medicale-pneumologie 

5.   Medic -VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

6.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

7.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

8.   Medic-VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

9.   Medic primar Studii superioare medicale-pneumologie 

10.   Asistent med. gen. sef principal Studii SS specialitate 

11.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

12.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

13.   Asistent med. Gen.  Studii SS specialitate 

14.   Asistent med. Gen.  principal Studii SS specialitate 

15.   Asistent med. Gen principal Studii  SS specialitate 

16.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

17.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

18.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

19.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

20.   Asistent med. Gen.   Studii de specialitate 

21.   Asistent med. Gen. VACANT deb/asist./princ Studii SS/SSD/ PL de specialitate 

22.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

23.   Asistent med. Gen VACANT deb/asist./princ Studii SS/SSD/ PL de specialitate 

24.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

25.   Asistent med. Gen. principal Studii  SS specialitate 

26.   Asistent med. Gen.  principal Studii de specialitate 

27.   Asistent med. Gen.  . Studii SS de specialitate 
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28.   Asistent med. Gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

29.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

30.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

31.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

32.   Infirmiera  Studii generale si curs 

33.   Infirmiera-VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

34.   Infirmiera-VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

35.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

36.   Infirmiera  Studii generale si curs 

37.   Infirmiera   Studii generale si curs 

38.   Infirmiera  Studii generale si curs 

39.   Infirmiera  Studii generale si curs 

40.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

41.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

42.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

43.   Ingrijitoare  Studii generale 

44.   Ingrijitoare   Studii generale 

45.   Ingrijitoare   Studii generale 

46.   Ingrijitoare  Studii generale 

47.   Ingrijitoare   Studii generale 

48.   Ingrijitoare   Studii generale 

49.   Ingrijitoare   Studii generale 

50.   Ingrijitoare  Studii generale 

51.   Ingrijitoare  Studii generale 

52.   Ingrijitoare  Studii generale 

               S2         Sectia Pneumologie II : 50   

53.  Medic sef sectie- 

VACANT 

  Studii superioare medicale-pneumologie 

54.   Medic  Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

55.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

56.   Medic VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

57.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

58.   Medic  Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

59.   Medic VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

60.   Asistent med. gen sef principal Studii specialitate 

61.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

62.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

63.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 
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64.   Asistent med. gen principal. Studii specialitate 

65.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

66.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

67.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

68.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

69.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

70.   Asistent med. gen  . Studii de specialitate 

71.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

72.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

73.   Asistent med. gen              principal   Studii SS specialitate 

74.   Asistent med. gen.  Studii SS de specialitate 

75.   Sora medicala principal Studii medii de specialitate 

76.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

77.   Asistent med. gen.   Studii de specialitate 

78.   Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ Studii SS/SSD/ PL de specialitate 

79.   Asistent med. gen.  principal Studii de specialitate 

80.   Asistent med. gen.  Studii de specialitate 

81.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

82.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale/ curs 

83.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

84.   Infirmiera   Studii generale + curs 

85.   Infirmiera  Studii generale + curs 

86.   Infirmiera  Studii generale + curs 

87.   Infirmiera  Studii generale + curs 

88.   Infirmiera   Studii generale + curs 

89.   Infirmiera  Studii generale + curs 

90.   Infirmiera   Studii generale + curs 

91.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

92.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

93.   Ingrijitoare  Studii generale 

94.   Ingrijitoare  Studii generale 

95.   Ingrijitoare   Studii generale 

96.   Ingrijitoare   Studii generale 

97.   Ingrijitoare  Studii generale 

98.   Ingrijitoare   Studii generale 

99.   Ingrijitoare  Studii generale 

100.   Ingrijitoare    Studii generale 

101.   Ingrijitoare   Studii generale 
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102.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S3       Sectia Pneumologie  III : 54   

103.  Medic sef sectie 

VACANT 

  Studii superioare medicale-pneumologie 

104.   Medic - VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

105.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

106.   Medic - VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

107.   Medic  Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

108.   Medic-VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale pneumologie 

109.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

110.   Asistent med. gen sef principal Studii SS specialitate 

111.   Asistent med. Gen  principal Studii SS specialitate 

112.   Asistent med. Gen  Studii specialitate 

113.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

114.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

115.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

116.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

117.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

118.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

119.   Asistent med. Gen  Studii specialitate 

120.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

121.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

122.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

123.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

124.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

125.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

126.   Asistent med. Gen VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

127.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

128.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

129.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

130.   Asistent med. Gen VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

131.   Asistent med. Gen VACANT deb/asist./princ Studii SS/SSD/PL de specialitate 

132.   Infirmiera-VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

133.   Infirmiera  Studii generale + curs 

134.   Infirmiera  Studii generale + curs 

135.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

136.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

137.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 
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138.   Infirmiera   Studii generale + curs 

139.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

140.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

141.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

142.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

143.   ingrijitoare  Studii generale 

144.   Ingrijitoare   Studii generale 

145.   ingrijitoare  Studii generale 

146.   Ingrijitoare   Studii generale 

147.   Ingrijitoare   Studii generale 

148.   Ingrijitoare   Studii generale 

149.   Ingrijitoare   Studii generale 

150.   Ingrijitoare  Studii generale 

151.   Ingrijitoare  Studii generale 

152.   Ingrijitoare   Studii generale 

153.   Ingrijitoare   Studii generale 

154.   Ingrijitoare  Studii generale 

155.   Ingrijitoare   Studii generale 

156.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S4        Sectia Pneumologie Copii  : 22   

157.  Medic sef sectie - 

VACANT 

  Studii superioare medicale-pneumologie 

158.   Medic  Specialist  Studii superioare medicale - pediatrie 

159.   Medic  Primar Studii superioare medicale - pediatrie 

160.   Asistent med. Ped. sef principal Studii SS de specialitate 

161.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

162.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

163.   Asistent med. Ped. principal Studii specialitate 

164.   Asistent med. Gen/Ped. principal Studii SS  de specialitate 

165.   Asistent med. gen.   Studii de specialitate 

166.   Asistent med. gen. principal Studii SSD de specialitate 

167.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

168.   Infirmiera  Studii generale + curs 

169.   Infirmiera  Studii generale + curs 

170.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

171.   ingrijitoare  Studii generale 

172.   ingrijitoare  Studii generale 

173.   Ingrijitoare   Studii generale 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

        Anexa nr. 2 

174.   ingrijitoare   Studii generale 

175.   ingrijitoare   Studii generale 

176.   ingrijitoare   Studii generale 

177.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

178.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S5        Compartiment M.D.R. : 5   

179.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

180.   Asistent med. gen.   principal Studii SS de specialitate 

181.   Asistent med. gen.   Studii specialitate 

182.   Infirmiera VACANT deb./ inf. Studii generale / curs 

183.   ingrijitoare  Studii generale 

 S6           Camera de garda : 14   

184.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

185.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

186.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

187.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

188.   Asistent med. gen. principal     Studii SS de specialitate 

189.  Asistent sef unitate 

VACANT 

 asist/principal Studii SS/PL de specialitate 

190.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

191.   Asistent med. gen.  Studii specialitate 

192.   Asistent med. gen.  Studii specialitate 

193.   Ingrijitoare   Studii generale 

194.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

195.   ingrijitoare   Studii generale 

196.   brancardier  Studii generale 

197.   brancardier  Studii generale 

 S7  Laborator Radiologie si Imagistica Medicala : 10   

198.   Medic  Specialist Studii superioare medicale - radiologie si imagistica medicala 

199.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

200.   Asistent med. rad.  principal Studii specialitate 

201.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

202.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

203.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

204.   Registrator med. VACANT deb/ reg/princ. Studii medii de specialitate/studii medii 

205.   Asistent med. rad.   Studii specialitate 

206.   Asistent med. rad.   Studii specialitate 

207.   Asistent med. rad. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 
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 S8     Compartiment Explorari Functionale : 4   

208.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

209.   Asistent med. gen.   Studii de specialitate 

210.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

211.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S9       Compartiment Endoscopie Bronsica: 3   

212.    

Medic VACANT 

 

Specialist /Primar 

Studii superioare medicale in specialitatea anestezie terapie 

intensiva/medicina de urgenta/  

 cu competenta in endoscope bronsica 

213.   Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

214.   Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

 S10             Compartiment Sterilizare : 3   

215.   Asistent med.Gen/ Lab. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

216.   Asistent med. gen.   Studii specialitate 

217.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S11             Laborator Analize Medicale : 18   

218.  Sef laborator 

 VACANT 

Medic /chimist/biolog  Studii superioare de specialitate 

219.   Medic Primar Studii superioare medicale laborator 

220.   Chimist  Principal Studii superioare de specialitate 

221.   Chimist Principal  Studii superioare de specialitate 

222.   Chimist   Studii superioare de specialitate 

223.   Asistent med. lab.   principal Studii specialitate 

224.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

225.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

226.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

227.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

228.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

229.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

230.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

231.   Asistent med.Gen/ Lab VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

232.   Asistent med. lab. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

233.   Asistent med. lab. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

234.   ingrijitoare  Studii generale 

235.   ingrijitoare  Studii generale 

 S12      Compartiment Gimnastica Medicala : 1   

236.   Profesor CFM – VACANT deb/profesorCFM/ 

principal 

Studii superioare de specialitate 
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 S13           Farmacie cu circuit inchis : 8   

237.  Farmacist sef 

VACANT 

  Studii superioare de specialitate 

238.   Farmacist   Studii superioare de specialitate 

239.   Asistent med. farmacie principal Studii de specialitate 

240.   Asistent med. farmacie principal Studii de specialitate 

241.   Asistent med. farmacie principal  Studii de specialitate 

242.   Asistent med. farmacie  principal Studii de specialitate 

243.   Asistent med. farmacie VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

244.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S14      Dispensar T.B.C. nr. 1 : 13   

245.   Medic - VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

246.   Medic Primar  Studii superioare medicale pneumologie 

247.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

248.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

249.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

250.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

251.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

252.   Asistent med. Gen. principal Studii  SS specialitate 

253.   Asistent medico-social principal Studii specialitate 

254.   Asistent med. Rad.   Studii specialitate 

255.   Asistent med. Rad. principal Studii specialitate 

256.   Registrator med.  principal Studii specialitate 

257.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S15     Dispensar T.B.C. nr. 2 : 13   

258.   Medic  Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

259.   Medic  Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

260.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

261.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

262.   Asistent med. Gen. principal Studii SS de specialitate 

263.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

264.   Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

265.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

266.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

267.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

268.   Statistician   med.  principal Studii specialitate 

269.   Registrator  med.  . Studii specialitate 

270.   Ingrijitoare   Studii generale 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

        Anexa nr. 2 

 S16     Dispensar T.B.C. Tg. Bujor : 5   

271.   Medic   Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

272.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

273.   Asistent med. ped. principal Studii specialitate 

274.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

275.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S17             Dispensar T.B.C. Tecuci : 9   

276.   Medic  Specialist  Studii superioare medicale pneumologie 

277.   Medic VACANT Specialist/primar Studii superioare medicale pneumologie 

278.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

279.   Asistent med. Gen.    Studii  de specialitate 

280.   Asistent med.Gen VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

281.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

282.   Asistent med. Gen.  principal Studii SSD specialitate 

283.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

284.   ingrijitoare  Studii generale 

 S18            Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinetein 

specialitati: cabinet pneumologie   : 5 

  

285. Asistent med. gen.   Studii specialitate 

286 Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

287 Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

288 Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

289 Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 Compartiment de evaluare si  statistica medicala:9    

290  Statistician med. principal Studii specialitate 

291  Statistician med. VACANT deb/statist/princ. Studii medii de specialitate/studii medii 

292  Registrator med. principal Studii specialitate 

293  Registrator med.   Studii specialitate 

294  Registrator med. VACANT deb/reg /princ.         Studii medii de specialitate/studii medii 

295  Registrator med. VACANT deb/reg /princ. Studii medii de specialitate/studii medii 
296  Registrator med. VACANT deb/reg /princ. Studii medii de specialitate/studii medii 
297  Registrator med. VACANT deb/reg /princ. Studii medii de specialitate/studii medii 
298  Registrator med. VACANT deb/reg /princ. Studii medii de specialitate/studii medii 

 Comp. de Prevenire a infectiilor asociate asistentei 

medicale: 5 

  

299  Medic VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale epidemiologie 

300  Medic  Rezident  

epidemiologie 

Studii superioare medicale  
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301  Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

302  Asist. med. Gen./igiena  Studii de specialitate  curs de perfectionare profesionala in domeniu 

303  Agent DDD  deb/agent Studii generale / curs 

 Compartiment juridic : 1   

304  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

 Personal clerical : 1   

305  Preot  Studii superioare de specialitate 

 Compartiment Securitatea Muncii, P.S.I. Protectie Civila si 

Situatii de urgenta  : 1 

  

306  Inginer   Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 Birou  contabilitate : 5   

307 Sef birou VACANT   Studii superioare economice 

308  Economist  Studii superioare economice 

309  Economist  Studii superioare economice 

310  Economist   Studii superioare economice 

311  Economist   Studii superioare economice 

 Serviciul RUNOS : 5   

312 Sef  serviciu VACANT   Studii superioare juridice/economice/administrative 

313  Referent de specialitate  Studii superioare administrative 

314  Economist    Studii superioare economice 

315  Economist   Studii superioare economice 

316  Referent  de specialitate  Studii superioare economice  

 Serviciul Tehnic si Administrativ : 7   

317 Sef serviciu   Studii superioare tehnice 

318  Secretar dactilograf  Studii medii 

319  Secretar dactilograf  Studii medii 

320  Referent de specialitate   Studii superioare administrative 

321  Magaziner     Studii medii 

322  Magaziner   Studii medii 

323  Economist   Studii superioare economice 

 Spalatorie :6   

324  Spalatoreasa cu gestiune  Studii generale 

325  Spalatoreasa  Studii generale 

326  Spalatoreasa   Studii generale 

327  Spalatoreasa   Studii generale 

328  Spalatoreasa  Studii generale 
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329  Spalatoreasa   Studii generale 

 Personal intretinere si deservire posturi fixe : 23   

330  Muncitor calificat - tamplar  Calificare 

331  Muncitor calificat – sudor-VACANT  Calificare 

332  Muncitor calificat – sudor  Calificare 

333  Muncitor calificat – zugrav  Calificare 

334  Muncitor calificat  - instalator sanitar 

VACANT 

 Calificare 

335  Muncitor calificat – prelucrator prin 

aschiere 

 Calificare 

336  Muncitor calificat- lacatus mecanic 

VACANT 

 Calificare 

337  Muncitor calificat – conducator 

mecanic auto 

 Calificare 

338  Muncitor calificat – telefonist   Calificare 

339  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

340  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

341  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

342  Muncitor calificat- fochist VACANT  Calificare 

343  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

344  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

345  Muncitor calificat electrician   Calificare 

346  Muncitor calificat- sofer   Calificare 

347  Muncitor calificat- sofer VACANT  Calificare 

348  Muncitor calificat electromecanic 

statie pompare apa  

 Calificare 

349  Muncitor necalificat – intretinere 

spatii verzi  

  

350  Muncitor necalificat – intretinere 

spatii verzi -VACANT 

  

351  Muncitor necalificat   

352  Muncitor calificat electromecanic 

statie pompare apa VACANT 

 Calificare 

 Paza : 3   

353  Portar  Studii generale 

354  Portar  Studii generale 

355  Portar  VACANT  Studii generale 

 Bloc alimentar : 12   
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356  Asistent gen./nutritie si dietetica 

VACANT 

deb/asist./princ. Studii SS/SSD/PL de specialitate 

357  Asistent gen./nutritie si dietetica 

VACANT  

deb/asist./princ Studii SS/SSD/PL de specialitate 

358  Muncitor calificat bucatar   Calificare 

359  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

360  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

361  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

362  Muncitor calificat bucatar   Calificare 

363  Muncitor necalificat   

364  Muncitor necalificat    

365  Muncitor necalificat   

366  Muncitor necalificat   

367  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

 Serviciul Achizitii :7    

368 Sef serviciu    Studii superioare tehnice/economice 

369  Inginer specialist  Studii superioare tehnice 

370  Subinginer  Studii superioare de scurta durata tehnice 

371  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

372  Referent  Studii medii 

373  Inginer  Studii superioare tehnice 

374  Referent de specialitate  Studii superioare economice 

 Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate: 5   

375  

Medic -Sef serviciu 

VACANT 

 

 

 Studii superioare de specialitate in sanatate publica si management 

//atestat de studii complementare in managementul serviciilor de sanatate 

eliberat de M.S./program de formare in domeniul managementului calitatii in 

sanatate recunoscut de ANMCS 

376  Medic Rezident sănătate publica 

si management 

Studii superioare medicale  

377  Referent de specialitate  Studii superioare economice 

378  Referent de specialitate VACANT 

 

 Studii superioare juridice /economice/ tehnice; cursuri specialitate in 

domeniu 

379  Referent de specialitate  Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 Posturi medici competente limitate : 3   

380  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

381  Medic  VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

382  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  
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RECAPITULAŢIE 

 

 

                  

 

 

NR. TOTAL  POSTURI APROBATE 382 

NR. TOTAL POSTURI OCUPATE 291 

NR. TOTAL POSTURI VACANTE 91 

NR. TOTAL POSTURI DE  CONDUCERE 15 

NR. TOTAL POSTURI DE EXECUTIE 367 
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HOTĂRÂREA NR. 262 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului 
Galaţi în vederea în derulării programului „Creşterea eficienţei misiunilor de salvare de vieţi omeneşti, protejarea 
proprietăţilor publice şi private şi asigurarea siguranţei echipajelor de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi” 
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, precum şi consilierii judeţeni Răzvan Ionuţ 
ADUMITROAIEI, Adrian–Dănuţ ALEXANDRU, Constantina CONSTANDACHI şi Iulian IOSIF; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.777/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați nr. 

3.336.608 din 20.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8.777 din 21.07.2022; 
Luând în considerare dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. h), alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați 
în vederea derulării programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și 
private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia 
Grigorescu” al județului Galați”. 

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea Acordului de parteneriat și realizarea 
tuturor demersurilor și activităților aferente acestuia. 

 
Art.2. Pentru derularea programului stipulat la art. 1 se va utiliza suma de 42.000 lei asigurată din bugetul local al 

județului Galați. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al 

Județului Galați” și Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 
ANEXĂ 

 
 

 

 

Nr.  _________/______ 

 

 

Nr.  _________/______ 

 

 

Nr.  _________/______ 

 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galați, județul Galați, România, cod poștal: 800119, reprezentat prin 
domnul Costel Fotea – Președinte, în calitate de partener, 
Autoritatea Teritorială De Ordine Publică Galați, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galați, județul Galați, România, cod poștal: 800119, reprezentată 
prin domnul Răzvan Ionuț Adumitroaiei, – Președinte, în calitate de partener, 
și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați cu sediul în Strada Mihai Bravu nr. 36, Galați, 
județul Galați, România, cod poștal: 800208, reprezentat prin colonel Ion Toma – Inspector Șef, în calitate de organizator/inițiator, 
 
Au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat având următoarele clauze: 
 
I. OBIECTUL ACORDULUI 
Obiectul prezentului acordul de parteneriat îl constituie colaborarea Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Galați și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați, în scopul inițierii 
și derulării programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și private și asigurarea 
siguranței echipajelor de pompieri din cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați” 
 
II. DURATA ACORDULUI 
Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și va avea o durată de acțiune determinată de atingere obiectivelor propuse. 
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III. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR 
A. Contribuția Consiliului Județean Galați, în calitate de partener în cadrul prezentului acord, constă în achiziționarea a 2 (două) Camere 
Termoviziune cu infraroșu profesionale cu recunoaștere de obiecte la distanță lungă, în condițiile legii. Totodată, toate echipamentele achiziționate 
de către Consiliul Judetean Galaţi prin acest program vor fi predate în folosință gratuită, pe bază de contract de comodat și proces verbal de 
predare/primire, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați. 
 
B. Contribuţia Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, în calitate de partener în cadrul prezentului acord, constă în: 
1) Desemnarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi care să fie implicat în coordonarea activităţilor stabilite în program; 
2) Sprijinirea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați pentru implementarea activităților 
prevăzute în cadrul programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și private și 
asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului 
Galați”. 
 
C. Contribuţia Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați în calitate de organizator/inițiator 
în cadrul prezentului acord constă în: 
1) Va prelua pe bază de contract de comodat şi proces verbal de predare/primire echipamentele menționate. 
2) Va asigura buna întreţinere a echipamentelor primite precum şi mentenanţa acestora; 
3) Va folosi Camerele Termoviziune cu infraroșu profesionale cu recunoaștere de obiecte la distanță lungă, numai pentru activităţile din cadrul 
programului; 
4) Va menţiona în cadrul acţiunilor de promovare a programului, precum şi pe parcursul desfăşurării acestuia, a calităţii de parteneri a Consiliului 
Judeţean Galaţi şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 
IV. MONITORIZAREA ACORDULUI: 
A. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați va prezenta informări anuale privind activitatea 
desfășurată în cadrul programului și rezultatele obținute care vor fi înaintate Președintelui Consiliului Județean Galați și Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică. 
B. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați va analiza modul de derulare a programului, luând sau propunând, după caz, măsurile care se 
impun. 
Acordul de Parteneriat este semnat în 3(trei) exemplare originale, toate având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 
 

 

Județul Galați 
Consiliul Județean Galați, 

 
Președinte 

Costel Fotea 

Autoritatea Teritorială De Ordine Publică 
Galați, 

 
Președinte A.T.O.P. Galați 

Consilier Județean 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General 
Eremia Grigorescu” al Județului Galați, 

Inspector Șef, 
Colonel 

Ion Toma 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 263 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi în vederea derulării programului 
„Creșterea siguranței structurilor de aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” 
Galaţi, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi și asigurarea protecţiei structurilor, în vederea eficientizării 
misiunilor de ordine publică şi pentru creşterea siguranţei cetăţeanului” 
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, precum şi consilierii judeţeni Răzvan Ionuţ 
ADUMITROAIEI, Adrian–Dănuţ ALEXANDRU, Constantina CONSTANDACHI şi Iulian IOSIF; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27.552/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați nr. 2.684.085 din 18.07.2022, înregistrată la 

secretariatul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați cu nr. 27.552 din 19.07.2022; 
Luând în considerare dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. g), alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați în vederea derulării programului „Creșterea 
siguranței structurilor de aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, a proprietății 
publice și private din județul Galați și asigurarea protecției structurilor, în vederea eficientizării misiunilor de ordine publică și 
pentru creșterea siguranței cetățeanului”, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea Acordului de parteneriat și realizarea 
tuturor demersurilor și activităților aferente acestuia. 

 
Art.2. Pentru derularea programului stipulat la art. 1 se va utiliza suma de 55.000 lei asigurată din bugetul local al 

județului Galați. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al 

Județului Galați” și Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
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ANEXĂ 

 
 

 

 

Nr.  _________/______ 

 

 

Nr.  _________/______ 

 

 

Nr.  _________/______ 

 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galați, județul Galați, România, cod poștal: 800119, reprezentat prin 
domnul Costel Fotea – Președinte, în calitate de partener, 
Autoritatea Teritorială De Ordine Publică Galați, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galați, județul Galați, România, cod poștal: 800119, reprezentată 
prin domnul Răzvan Ionuț Adumitroaiei, – Președinte, în calitate de partener, 
și 
Inspectoratul de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, cu sediul în Str. Traian nr. 451, Galați, județul Galați, România, cod 
poștal: 800179, reprezentat prin colonel Florin Simionel – Inspector Șef, în calitate de organizator/inițiator, 
 
Au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat având următoarele clauze: 
 
I. OBIECTUL ACORDULUI 
Obiectul prezentului acordul de parteneriat îl constituie colaborarea Județului Galați, prin Consiliului Județean Galați în parteneriat cu Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Galați și cu Inspectoratul de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, în scopul inițierii și derulării programului 
„Creșterea siguranței structurilor de aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, a proprietății 
publice și private din județul Galați și asigurarea protecției structurilor, în vederea eficientizării misiunilor de ordine publică și pentru creșterea 
siguranței cetățeanului”. 
 
II. DURATA ACORDULUI 
Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și va avea o durată de acțiune determinată de atingere obiectivelor propuse. 
 
III. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR 
A. Contribuția Consiliului Județean Galați, în calitate de partener în cadrul prezentului acord, constă în achiziționarea a 45 de măști contra gazelor 
cu cartuș filtrant și a unui (1) mediu de stocare de tip HDD extern cu o capacitate 4 TB prin în condițiile legii. Totodată, toate echipamentele 
achiziționate de către Consiliul Judetean Galaţi prin acest program vor fi predate în folosință gratuită, pe bază de contract de comodat și proces 
verbal de predare/primire, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați. 
 
B. Contribuţia Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, în calitate de partener în cadrul prezentului acord, constă în: 
1) Desemnarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi care să fie implicat în coordonarea activităţilor stabilite în program; 
2) Sprijinirea Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați pentru implementarea activităților prevăzute în cadrul programului 
„Creșterea siguranței structurilor de aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, a proprietății 
publice și private din județul Galați și asigurarea protecției structurilor, în vederea eficientizării misiunilor de ordine publică și pentru creșterea 
siguranței cetățeanului”. 
 
C. Contribuţia Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” în calitate de organizator/inițiator în cadrul prezentului acord constă în: 
1) Va prelua pe bază de contract de comodat şi proces verbal de predare/primire echipamentele menționate. 
2) Va asigura buna întreţinere a echipamentelor primite precum şi mentenanţa acestora; 
3) Va folosi măștile contra gazelor cu cartuș filtrant și mediul de stocare de tip HDD extern numai pentru activităţile din cadrul programului; 
4) Va menţiona în cadrul acţiunilor de promovare a programului, precum şi pe parcursul desfăşurării acestuia, a calităţii de parteneri a Consiliului 
Judeţean Galaţi şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 
IV. MONITORIZAREA ACORDULUI: 
A. Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați va prezenta informări anuale privind activitatea desfășurată în cadrul programului și rezultatele obținute 
care vor fi înaintate Președintelui Consiliului Județean Galați și Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 
B. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați va analiza modul de derulare a programului, luând sau propunând, după caz, măsurile care se 
impun. 
 
Acordul de Parteneriat este semnat în 3 (trei) exemplare originale, toate având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 
 
 

Județul Galați 
Consiliul Județean Galați, 

Președinte 
Costel Fotea 

Autoritatea Teritorială De Ordine 
Publică Galați, 

Președinte A.T.O.P. Galați 
Consilier Județean 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați, 
Inspector Șef 

Colonel 
Florin Simionel 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 264 

din 29 august 2022 

 
privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi asupra 
bunului imobil (construcţie, teren aferent şi cale de acces) situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galaţi, judeţul 
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.018/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 224/2022 privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) din domeniul public al municipiului 
Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea 
Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 471/2022 privind trecerea a unui bun imobil din 
domeniul public al municipiului Galați, în domeniul public al județului Galați; 
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Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), ale art. 173 alin. (1) lit. c), art. 297–300 din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se constituie dreptul de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați 
asupra bunului imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galați, 
județul Galați, având datele de identificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Predarea–preluarea bunului se va efectua pe bază de proces–verbal, în termen de 15 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 
ANEXĂ 

 
Date de identificare aparţinând bunului imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, 

județul Galați 
 

N
r.

 c
rt

. 

Codul de 
clasificare/ 
nr. inventar 

Denumirea bunului Elemente de identificare 
Anul dobândirii 
sau, după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea inventar 
(lei) 

1. 1.6.2. 
Imobil 

(teren, construcție şi cale 
de acces) 

str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galaţi, județul Galaţi; 
suprafață teren – 1.383 mp, nr. cadastral 135301, lot 2/2, 
intravilan, împrejmuit, categoria de folosință: curți construcții, 
pe care este edificată construcția având destinația: construcții 
administrative și social culturale: 
Nr. cadastral 135301-C1 – Clădire școală – subsol tehnic, 
parter, 3 etaje; suprafață construită la sol: 834; suprafața 
construită desfășurată: 3.336 mp; construcție din zidărie 
portantă și cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din 
tablă; edificată în anul 1980. 

1996 

597.552,81 
 
 
 

 
6.557.061,00 

 

HOTĂRÂREA NR. 265 

din 29 august 2022 

 
privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 285/19.12.2018 privind aprobarea contractului de 
administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 
Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.017/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea  domeniului public al judeţului Galaţi, 

precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), ale art. 173 alin. (1) lit. c), art. 297–300 din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se completează Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 285/19.12.2018 privind aprobarea contractului de 
administrare directă, pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea 
Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați, după cum urmează: 

La art. 1, după aliniatul 1, se introduce un nou aliniat, alin. (2) cu următorul cuprins: „(2) Datele de identificare ale 
imobilelor pentru care se aprobă contractul de administrare sunt cuprinse în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
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ANEXA nr. 2  

 

Nr. 

crt. 

Cod 
de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

şi/sau al dării 
în folosinţă 

Valoarea 
de inventar 

(lei) 

Situaţia juridică actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

1. 

 

1.6.2. 
 

Şcoala Gimnazială Specială 

„Constantin  Pufan" 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galaţi, județul Galaţi; 

 

suprafață teren – 1.383 mp, nr. cadastral 135301, lot 2/2, 

intravilan, împrejmuit, categoria de folosință: curți construcții, pe 

care este edificată construcția având destinația: construcții 

administrative și social culturale: 

 

Nr. cadastral 135301-C1 – Clădire școală – subsol tehnic, parter, 3 

etaje; suprafață construită la sol: 834; suprafața construită 
desfășurată: 3.336 mp; construcție din zidărie portantă și cărămidă; 

acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă. 

 
Nr. cadastral 135300-C4-U3 – Clădire Cantină,  Ap. 3, subsol; 

compus din spațiu de depozitare; suprafață utilă: 483,92 mp; cotă-

parte părți comune: 11,02% (84,41 mp); cotă-parte teren: 203,52 
mp; 

 

Nr. cadastral 135300-C4-U7 – Clădire Cantină,  Ap. 7, parter; 
compus din 2 birouri, 12 magazii, uscător, vestiar, uscătorie, 2 

holuri, 3 camere tehnice, 2 grupuri sanitare; suprafață utilă: 549,80 

mp; cotă-parte părți comune: 12,52% (95,90 mp); cotă-parte teren: 
231,23 mp; 

 

Nr. cadastral 135300-C4-U8 – Clădire Cantină,  Ap. 8, parter; 
compus din magazie, hol, 3 grupuri sanitare, 6 WC-uri; suprafață 

utilă: 142,95 mp; cotă-parte părți comune: 3,25% (24,89 mp); 

cotă-parte teren: 60,12 mp; 

 

 
Nr. cadastral 135300-C4-U11 – Clădire Cantină,  Ap. 11, etaj 1; 

compus din cantină, bucătărie, magazie; suprafață utilă: 1.170,95 

mp; cotă-parte părți comune: 26,66% (204,21 mp); cotă-parte 
teren: 492,46 mp; 

 

Suprafață teren – 3.553 mp, nr. cadastral 129545, lot 1, intravilan, 
neîmprejmuit, categoria de folosință: curți construcții, pe care sunt 

edificate construcții administrative și social culturale: 

 
Nr. cadastral 129545-C1 – Garaj, suprafață construită la 

sol/desfășurată: 31 mp; 

 
Nr. cadastral 129545-C2 – Teren sport, suprafață construită la 

sol/desfășurată: 385 mp; 

 

 
1996 

 

 

 

 

 

 

597.552,81 

 

 

 

 

 

6.557.061,00 
 

 

 
 

 

 

2.160.229,43 

 

 

 

 

 

2.454.319,19 
 
 

 

 
 

638.131,92 

 

 

 

 

 

 

2.116.490,17 

 

 

 
 

 

350.757,51 

 

H.G. 562/2002-poziţia 248 
H.C.J. 285/19.12.2018 

 

 

Cartea funciară nr. 135301 – Unitatea administrativ-

teritorială municipiul Galați 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Cartea funciară nr. 135300-C4-U3 – Unitatea 

administrativ-teritorială municipiul Galați 
 

 

 
 

Cartea funciară nr. 135300-C4-U7 – Unitatea 

administrativ-teritorială municipiul Galați 
 

 

 
 

Cartea funciară nr. 135300-C4-U8 – Unitatea 

administrativ-teritorială municipiul Galați 
 

 

 
 

 

Cartea funciară nr. 135300-C4-U11 – Unitatea 
administrativ-teritorială municipiul Galați 

 

 
 

Cartea funciară nr. 129545 – Unitatea administrativ-

teritorială municipiul Galați 
 

  T O T A L   14.874.547,03  

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

HOTĂRÂREA NR. 266 

din 29 august 2022 

 
privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.036/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului nr. 6036/23.08.2022; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere declarația Secretarului General al Județului Galați, dată în conformitate cu prevederile art. 289 alin. 

(6) lit. b) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Având în vedere Procesul–verbal nr. 5.735/10.05.2022 întocmit de Comisia specială de inventariere a domeniul public 
şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 225/23.03.2022; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 109/2001 privind însușirea inventarului bunurilor imobile și 
mobile care alcătuiesc domeniul public al județului Galați, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați” la Hotărârea 
Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. 68 din 22.06.2021 privind aprobarea 
transferului managementului Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci de la Consiliul Local Tecuci la Consiliul Judeţean 
Galaţi şi aprobarea trecerii imobilelor aferente Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci din domeniul public al Municipiului 
Tecuci şi administrarea Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci, în domeniul public al Județului Galați şi administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. 4 din 20.01.2022 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. 68/22.06.2021 privind transferul managementului Spitalului 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci de la Consiliul Local Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi şi aprobarea trecerii imobilelor 
aferente Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci din domeniul public al Municipiului Tecuci şi administrarea Spitalului 
Municipal “Anton Cincu” Tecuci, în domeniul public al Județului Galați şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;   

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 168 din 27.07.2021 privind acceptarea transferului 
managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului 
Tecuci la Consiliul Județean Galați, precum și a trecerii din domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea  Spitalului 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a 
imobilelor (construcții și terenuri aferente) în care funcționează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 2 din 20.01.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 168/27.07.2021 privind acceptarea transferului managementului asistenței medicale pentru Spitalul 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați, precum și a trecerii 
din domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea  Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al 
județului Galați și administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor (construcții și terenuri aferente) în care funcționează 
Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 105/28.04.2022 privind trecerea din domeniul privat al 
județului Galați în domeniul public al județului Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 mp, din clădirea Ambulatoriului 
Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 289 alin. (2), (5), (6), (9), (10), (12) şi (13), precum şi ale 
art. 607 alin. (4) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) În inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, însușit prin Hotărârea nr. 109/2001 
a Consiliului Județean Galați, cu modificările și completările ulterioare și atestat în anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al județului Galați” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 
județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județului Galați, cu modificările și completările ulterioare, 
la Secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 267 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 268, 269 și 270, potrivit anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Inventarul astfel completat va constitui anexă la Statutul unității administrativ-teritoriale județul Galați și se va 
publica pe pagina de internet a Consiliului Județean Galați, la secțiunea dedicată acestuia. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean Galați, precum și în Monitorul 

Oficial al județului Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
ANEXĂ 

COMPLETARE 

la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale județul Galați 
 

      Secțiunea I – Bunuri imobile 
  

Nr. 

crt. 

Cod 

de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul dobândirii 

şi/sau al dării 

în folosinţă 

Valoarea 

de inventar 

(mii lei) 

Situaţia juridică actuală 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

268 

 

1.6.2. 

 

Spitalul Municipal 
„Anton Cincu” Tecuci 

 

Loc. Tecuci, str. Costache Conache nr. 35, jud. Galați; 
Suprafață teren – 25.025 mp, nr. cadastral 102210, intravilan, împrejmuit, având ca 

vecinătăți: 

 
la est – râul Bârlad; 

la nord – alee pietonală și proprietate particulară; 

la vest – str. Costache Conachi; 
la sud – teren intravilan domeniul privat al municipiului Tecuci și proprietate  

particulară. 

 
categoria de folosință: curți construcții – 13.427 mp și neproductiv – 11.598 mp, pe 

care sunt edificate construcții  administrative și social culturale, industriale și 

edilitare:  
 

Nr. cadastral 102210-C1 – Pavilion administrativ – demisol tehnic, parter, etaj; 

suprafață construită la sol: 175 mp; suprafață construită desfășurată: 289 mp, din 
care: suprafață construită parter: 175 mp; suprafață construită etaj: 114 mp; 

construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă; edificată în 
anul 1905;  

 

Nr. cadastral 102210-C2 – UPU – parter; suprafață construită la sol/desfășurată: 181 
mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă; edificată 

în anul 1955; 

 

Nr. cadastral 102210-C3 – Secția chirurgie medicală – parter, parțial 1 etaj; suprafață 

construită la sol: 1.195 mp; suprafață construită desfășurată: 1.776 mp, din care: 

suprafață construită parter: 1.195 mp; suprafață construită etaj: 581 mp; construcție 
din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă;  edificată în anul 1905;  

 

2022 
 

 

11.217,084 
din care 

6.093,587 - teren 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci nr. 68/22.06.2021 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tecuci nr. 4/20.01.2022 
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

168/27.07.2021 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
2/20.01.2022 

Hotărârea Guvernului nr. 200/2022 

Protocolul de predare–preluare nr. 
2716/28.02.2022 

Cartea funciară nr. 102210 – Unitatea 

administrativ-teritorială Tecuci 
 



0 1 2 3 4 5 6 

    

Nr. cadastral 102210-C4 – Obstretică ginecologie și maternitate – parter, parțial 

mansardă, parțial 1 etaj; suprafață construită la sol: 942 mp; suprafață construită 
desfășurată: 1.974,8 mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu 

învelitoare din tablă; edificată în anul 1905; 

 
Nr. cadastral 102210-C5 – Fântână arteziană; suprafață construită la sol: 4 mp; 

construcție din beton; edificată în anul 1984; 

 
Nr. cadastral 102210-C6 – Laborator – parter; suprafață construită la sol/desfășurată: 

188 mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă; 

edificată în anul 1972; 

 

Nr. cadastral 102210-C7 – Antenă; suprafață construită la sol: 9 mp; edificată în anul 

1970; 
 

Nr. cadastral 102210-C8 – Garderobă – parter; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 156 mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu 
învelitoare din tablă; edificată în anul 1938; 

 

Nr. cadastral 102210-C9 – Pavilion boli infecțioase – parter; suprafață construită la 
sol/desfășurată: 288 mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu 

învelitoare din tablă; edificată în anul 1905; 

 

Nr. cadastral 102210-C10 – Platformă beton – suprafață construită la sol: 54 mp; 

edificată în anul 1970; 

 
Nr. cadastral 102210-C11 – Magazii – parter; suprafață construită la sol/desfășurată: 

228 mp; construcție din beton și tablă; acoperiș din tablă; edificată în anul 1985; 

 
Nr. cadastral 102210-C12 – Stație clorinare – parter; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 24 mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare 

din tablă; edificată în anul 1960; 
 

Nr. cadastral 102210-C13 – Platformă betonată; suprafață construită la sol: 405 mp; 

edificată în anul 1985; 

 

Nr. cadastral 102210-C14 – Platformă beton; suprafață construită la sol: 7 mp; 
edificată în anul 1985; 

 

 

   



0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

   

Nr. cadastral 102210-C15 – Platformă depozit carburant; suprafață construită la sol: 

534 mp; edificată în anul 1972; 
 

Nr. cadastral 102210-C16 – Rampă auto; suprafață construită la sol: 75 mp; 

construcție din metal și beton; edificată în anul 1960; 
 

Nr. cadastral 102210-C17 – Centrală termică și atelier – parter; suprafață construită 

la sol/desfășurată: 259 mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu 
învelitoare din tablă; edificată în anul 1956; 

 

Nr. cadastral 102210-C18 – Spălătorie și bucătărie – parter, parțial 1 etaj; suprafață 

construită la sol: 350 mp; suprafață construită desfășurată: 390 mp; construcție din 

cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă; edificată în anul 1905; 

 
Nr. cadastral 102210-C19 – Magazie – parter; suprafață construită la sol/desfășurată: 

146 mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă; 

edificată în anul 1956; 
 

Nr. cadastral 102210-C20 – Morga – parter; suprafață construită la sol/desfășurată: 

38 mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă; 
edificată în anul 1955; 

 

Nr. cadastral 102210-C21 – Stație pompare; suprafață construită la sol: 147 mp; 

construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă; edificată în 

anul 1905; 

 
Nr. cadastral 102210-C22 – Puț; suprafață construită la sol: 15 mp; edificată în anul 

1967; 

 
Nr. cadastral 102210-C23 – Platformă gunoi; suprafață construită la sol: 35 mp; 

edificată în anul 1982; 

 
Nr. cadastral 102210-C26 – Post trafo; suprafață construită la sol/desfășurată:  22 

mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip planșeu de beton; edificată în anul 1975; 

 

Nr. cadastral 102210-C27 – Stație oxigen – parter; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 19 mp; construcție din cărămidă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare 
din tablă; edificată în anul 2005; 

 

 

   



0 1 2 3 4 5 6 

    

Nr. cadastral 102210-C28 – UPU – parter; suprafață construită la sol/desfășurată: 

996 mp; construcție din panouri izolante pe structură metalică; acoperiș din panouri 
izolante; edificată în anul 2020; 

   

269 1.6.2. Spitalul  Municipal 

„Anton Cincu” Tecuci 

– Secția   pediatrie 

Loc. Tecuci, str. Elena Doamna nr. 2A – Lot 1, jud. Galați; 

Suprafață teren – 3.596 mp, nr. cadastral 115393, intravilan, împrejmuit, având ca 

vecinătăți:  

 

la est – alee pietonală și teren intravilan domeniul privat al municipiului Tecuci; 

la nord   – proprietate particulară; 

la vest    – proprietate particulară; 

la sud    – alee de acces. 

 

categoria de folosință: curți construcții, pe care sunt edificate construcții 

administrative și social culturale și construcții anexă:  

Nr. cadastral 115393-C1 – Spital pediatrie – subsol tehnic, parter, 1 etaj; suprafață 

construită la sol: 497 mp; suprafață construită desfășurată: 994 mp, din care: 

suprafață construită parter: 497 mp; suprafață construită etaj: 497 mp; construcție din 

cărămidă și zidărie portantă; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare de azbociment; 

edificată în anul 1970; 

Nr. cadastral 115393-C2 –Spital pediatrie – subsol tehnic, parter, 2 etaje; suprafață 

construită la sol: 542 mp; suprafață construită desfășurată: 1626 mp, din care: 

suprafață construită parter: 542 mp; suprafață construită etajul 1: 542 mp; suprafață 

construită etajul 2: 542 mp; construcție din BCA și structură cadre; acoperiș tip 

șarpantă cu învelitoare de azbociment și tablă; edificată în anul 1991; 

Nr. cadastral 115393-C3 – Cabină poartă – parter; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 8 mp; construcție din cărămidă; învelitoare tip planșeu beton și tablă 

ondulată; edificată în anul 1991. 

2022 

 

4.404,706 

din care 

891,504 - teren  

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tecuci nr. 68/22.06.2021 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tecuci nr. 4/20.01.2022 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

168/27.07.2021 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

2/20.01.2022 

Hotărârea Guvernului nr. 200/2022 

Protocolul de predare–preluare nr. 

2716/28.02.2022 

Cartea funciară nr. 115393 – Unitatea 

administrativ-teritorială Tecuci 

 

270 

 

1.6.2. 

 

Spitalul  Municipal 

„Anton Cincu” Tecuci 

- Ambulatoriul de 

specialitate 

Loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29, jud. Galați; 

Suprafață teren – 1.731 mp, din care: 

- 1.611 mp, nr. cadastral 8331, intravilan, categoria de folosință: curți construcții, pe 

care este edificată construcția având destinația: construcții administrative și social 

culturale: 

 Nr. cadastral 8331-C1 – Ambulatoriu de specialitate (dispensar policlinic) – subsol 
tehnic, parter, 2 etaje; suprafața construită la sol: 935 mp; suprafața construită 

desfășurată: 2.595 mp; construcție din zidărie portantă și cărămidă; acoperiș tip 

șarpantă cu învelitoare de tablă LINDAB; edificată în anul 1955; 
– 120 mp, nr. cadastral 104509, intravilan, categoria de folosință: curți construcții, 

pe care  este edificată construcția având destinația: construcții industriale și edilitare: 
 Nr. cadastral 104509-C1 – Centrală termică – parter; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 47 mp; construcție din zidărie portantă și cărămidă; învelitoare tip 

planșeu beton și izolație; edificată în anul 1970. 
 

Vecinătăți:  

la est     – Serviciul de Ambulanță  Județean – Stația Tecuci 
la nord   – Serviciul de Ambulanță  Județean – Stația Tecuci 

la vest    – str. 1 Decembrie 1918 

la sud     – Serviciul de Ambulanță  Județean – Stația Tecuci 

 

2022 

 

3.468,739 

din care 

385,029 - teren 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tecuci nr. 68/22.06.2021 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tecuci nr. 4/20.01.2022 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
168/27.07.2021 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

2/20.01.2022 
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

105/28.04.2022 
Hotărârea Guvernului nr. 200/2022 

Protocolul de predare–preluare nr. 

2716/28.02.2022 
Cartea funciară nr. 102211 – Unitatea 

administrativ-teritorială Tecuci 

 
Cartea funciară nr. 104509 – unitatea 

administrativ-teritorială Tecuci 

 

 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

HOTĂRÂREA NR. 267 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi şi Asociaţia „Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi”, în vederea 
asigurării continuităţii activităţii Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.045/28.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Asociației „Alianța Romilor din Județul Galaţi” nr. 903/23.08.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Galați cu nr. 10.045/24.08.2022; 
Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) și b), alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, 
Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării 
continuității activității Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III).  

(2) Se aprobă proiectul Acordului de parteneriat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a 

Acordului de parteneriat. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați și Asociației „Alianța 

Romilor din Județul Galaţi”. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                     Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 

ANEXĂ 

 

JUDEȚUL GALAȚI 

 

Nr. _____/________2022 

Școala Gimnazială Specială „Constantin 

Pufan” 

Nr. _____/________2022 

Asociația „Alianța Romilor din Județul 

Galaţi” 

Nr. _____/________2022 

       

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Art. 1. PĂRŢILE ACORDULUI: 
1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAŢI prin Consiliul Județean Galați cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr.7, reprezentat legal 
prin Președinte – Costel Fotea 
1.2. Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați cu sediul în Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, reprezentată legal prin Director – Maria Scarlat 
1.3. Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi” cu sediul în Galați, str. Furnaliștilor nr. 8, Bl J5, ap. 169, reprezentată legal prin Președinte – Viorica Gotu, 

au convenit de comun acord asupra încheierii prezentului acord de parteneriat, denumit în continuare „Acordul”. 
 

Art. 2. SCOPUL ACORDULUI   

2.1. Acordul se încheie în scopul cooperării între cele 3 entităţi în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității Centrului de Sprijin Social pentru Romi, a 
cărui furnizor de servicii sociale este Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, conform Certificatului de acreditare servicii sociale seria AF nr. 
000897/25.04.2014 și a Licenței de funcționare seria LF nr. 0009754/23.12.2020. 
 
Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI 

3.1. Obiectul Acordului îl constituie punerea la dispoziție, în vederea desfășurării activității specifice a Centrului de Sprijin Social pentru Romi, a spațiului din imobilul 
situat în strada 1 Decembrie 1918 nr. 25 – proprietatea publică a Județului Galați și aflat în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați, în 
suprafaţă de 362,3 mp, situat la parterul corpului C1 având nr. cadastral 135301-C1, spaţiu denumit în continuare „Imobilul”.  
  
Art. 4. DURATA ACORDULUI 

4.1. Acordul se încheie pe o perioadă care începe la data semnării acordului de către părţi şi expiră în data de 22.12.2025, dată până la care a  fost emisă Licența de 
funcționare a Centrului de Sprijin Social pentru Romi (cod serviciu social 8899–CZ–PN–III); 
4.2. Durata acordului se poate prelungi numai după obținerea unei noi licențe de funcționare. 
  
Art. 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1. Obligaţiile  județului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, sunt următoarele: 

5.1.1. Să asigure cadrul legal de cooperare între părți potrivit compețențelor fiecăreia; 
5.1.2. Să sprijine Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, în calitate de autoritate coordonatoare, în toate aspectele care privesc ducerea la îndeplinire a 
prezentului acord; 
5.1.3. Să fie de acord ca unitatea școlară să pună la dispoziția  Asociației „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, fără plată, Imobilul din municipiul Galați, situat pe str. 1 
Decembrie 1918 nr. 25, aflat în proprietatea publică a Județului Galaţi, pentru o perioadă de timp cuprinsă între data semnării prezentului acord şi data de 22.12.2025.  
 
5.2. Obligațiile Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați, sunt următoarele: 
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5.2.1. Să pună la dispoziția Asociației „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, fără plată, Imobilul din municipiul Galați, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, aflat în 
proprietatea publică a Județului Galaţi şi în administrarea Scolii Speciale „Constantin Pufan” Galaţi, pentru o perioadă de timp cuprinsă între data semnării prezentului 
acord şi data de 22.12.2025, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității Centrului de Sprijin Social pentru Romi; 
5.2.2.  Să sprijine Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi” în vederea desfășurării activităţilor specifice din cadrul serviciului social „Centrul de Sprijin Social 
pentru Romi” care constau, în principal, în: 
- Informarea şi consilierea părinţilor romi despre importanţa educaţiei şcolare şi conştientizarea acestora cu privire la înscrierea copiilor cu probleme educaţionale 
speciale în învăţământul şcolar special; 
- identificarea elevilor de etnie romă cu probleme educaţionale speciale şi susţinerea acestora pentru înscrierea în învăţământul educaţional special; 
- informarea părinţilor de etnie romă şi a elevilor romi cu probleme educaţionale speciale despre avantajele înscrierii într-o şcoală cu învăţământ educaţional special; 
- identificarea copiilor, tinerilor şi adulţilor de etnie romă care au depăşit vârsta legală de înscriere în sistemul de învăţământ sau care au întrerupt parcursul educaţional, 
pentru înscrierea în programe de recuperare şcolară „A doua şansă”; 
- organizarea unor concursuri pe tema diversităţii pentru promovarea multiculturalismului, a tradiţiilor şi a particularităţilor culturale ale minorităţilor naţionale; 
- promovarea măsurilor afirmative în educaţie pentru elevii romi cu cerințe educative speciale etc. 
5.2.3. Să ceară eliberarea imobilului, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost încheiat acordul, doar în cazul în care asupra imobilului vor fi derulate investiții 
cu fonduri europene; 
5.2.4. Să asigure folosinţa liniştită a Imobilului care constituie obiectul acordului; 
5.2.5. Să nu transmită dreptul de folosinţă asupra Imobilului unui terţ care ar putea afecta activitatea Centrului de Sprijin Social pentru Romi. 
5.2.6. Să predea şi să primească Imobilul pe baza procesului-verbal de predare-primire; 
5.2.7. Să dea dreptul celorlalte părți ale acordului de a efectua lucrări de amenajare a Imobilului (renovare, consolidare, înlocuire şi extindere instalaţii sanitare, 
electrice şi termice), în scopul obţinerii condiţiilor necesare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii prevăzute în acord; 
5.2.8. Să se abţină de la orice conduită de natură a tulbura posesia şi folosinţa Imobilului de către cealaltă parte a acordului pe toată durata de valabilitate a acestuia. 
 
5.3. Obligaţiile Asociației „Alianța Romilor din Județul Galaţi” sunt următoarele: 

5.3.1. Să colaboreze cu Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați în vederea desfășurării activităţilor specifice din cadrul serviciului social „Centrul de 
Sprijin Social pentru Romi” care constau, în principal, în: 
- Informarea şi consilierea părinţilor romi despre importanţa educaţiei şcolare şi conştientizarea acestora cu privire la înscrierea copiilor cu probleme educaţionale 
speciale în învăţământul şcolar special; 
- identificarea elevilor de etnie romă cu probleme educaţionale speciale şi susţinerea acestora pentru înscrierea în învăţământul educaţional special; 
- informarea părinţilor de etnie romă şi a elevilor romi cu probleme educaţionale speciale despre avantajele înscrierii într-o şcoală cu învăţământ educaţional special; 
- identificarea copiilor, tinerilor şi adulţilor de etnie romă care au depăşit vârsta legală de înscriere în sistemul de învăţământ sau care au întrerupt parcursul educaţional, 
pentru înscrierea în programe de recuperare şcolară „A doua şansă”; 
- organizarea unor concursuri pe tema diversităţii pentru promovarea multiculturalismului, a tradiţiilor şi a particularităţilor culturale ale minorităţilor naţionale; 
- promovarea măsurilor afirmative în educaţie pentru elevii romi cu cerințe educative speciale etc. 
5.3.2. Să suporte integral cheltuielile aferente utilităţilor Imobilului, precum şi toate cheltuielile aferente utilizării imobilului potrivit destinaţiei prevăzute în acord.  
5.3.3. Să conserve Imobilul în bune condiţii, pentru a putea fi înapoiat într-o stare de folosinţă cel puţin identică cu cea în care a fost preluată de la Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Galaţi prin Consiliul Județean Galați în calitate de  proprietar şi Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați în calitate de  
administrator. 
5.3.4. Să folosească Imobilul exclusiv potrivit destinaţiei precizate în acord, respectiv pentru desfășurarea activităților specifice Centrului de Sprijin Social pentru 
Romi.  
5.3.5. Să execute orice amenajare şi îmbunătăţire a Imobilului numai cu acordul scris şi prealabil al proprietarului. 
5.3.6. Să asigure paza și conservarea Imobilului cu prudența și diligența unui bun proprietar. 
5.3.7. Să exercite toate responsabilitățile privind siguranța Imobilului, respectiv luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, cele legate de protecţia şi igiena 
muncii şi cele legate de protecţia mediului înconjurător, pe durata acordului şi pentru folosirea Imobilului în scopul prevăzut în acord. 
5.3.8. Să comunice proprietarului/administratorului orice tulburări ale folosinţei Imobilului prin fapta unui terţ. 
5.3.9. Să elibereze şi să predea Imobilul către proprietar, la încetarea acordului.  
5.3.10. Să lase în proprietatea deplină a Județului Galați, la expirarea acordului, fără plată, toate amenajările executate pe durata acestuia, renunțând prin prezentul 
acord la dreptul de a ridica orice pretenţie materială asupra acestora. 
 
Art. 6. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor ce decurg din acord, părțile răspund prin suportarea daunelor de către partea în culpă în 
favoarea părţii prejudiciate în limita valorii pagubelor produse. 
6.2. În cazul în care nu se respectă obligaţia de a folosi Imobilul conform destinaţiei din acord, acordul va înceta de drept în termen de 30 (treizeci) de zile 
calendaristice de la primirea de către partea în culpă a notificării scrise în acest sens. 
 

Art. 7. FORŢA MAJORĂ 

7.1. Oricare dintre părţi va fi scutită de responsabilitate în caz de neîndeplinire a unei obligaţii dacă respectiva neîndeplinire s-a datorat unei situaţii (forţă majoră) care 
se află în afara controlului său şi care o împiedică să realizeze obligația respectivă. Imediat după încetarea impedimentului, obligaţia va fi îndeplinită în modul asumat 
prin ACORD.   
  

Art. 8. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA ACORDULUI  

8.1. Acordul poate fi modificat numai prin acordul părților, în scris, prin act adiţional. 
8.2. Încetarea acordului poate avea loc: 
a) la termenul stabilit prin ACORD; 
b) prin acordul părților; 
c) la încetarea valabilității Licenței de funcționare seria LF nr. 0009754/23.12.2020 a Centrului de Sprijin Social pentru Romi emisă de Ministrul Muncii și Justiției 
Sociale. 
8.3. Încetarea acordului înainte de termen nu va afecta obligaţiile deja scadente ale părţilor. 
 

Art. 9. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ 

9.1. Acordul este guvernat de legea română. 
9.2. Părțile sunt de acord ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului acord sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe 
cale amiabilă, consultări şi consens între părţi. 
9.3. Dacă soluţionarea amiabilă nu este posibilă în termen de 30 de zile de la declanşarea disputei, litigiul va fi supus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti 
competente. 
 

Acordul a fost încheiat astăzi ……………............... în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

JUDEŢUL GALAŢI 

Consiliul Judeţean Galaţi, 

Preşedinte, 

Costel Fotea 

Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” 

Galați 

Director, 

Maria Scarlat 

Asociația „Alianța Romilor din Județul 

Galaţi” 

Președinte, 

Viorica Gotu 
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HOTĂRÂREA NR. 268 

din 29 august 2022 

 
privind: acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul judeţului Galaţi pentru Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor 
Galaţi în vederea implementării proiectului „Servicii socio–medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială 
din judeţul Galați – SOS Vârstnicii” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.880/19.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit 

de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 176/26.05.2022 privind aprobarea Ghidului de 

finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru 
activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 177/26.05.2022 privind aprobarea Programului 
pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes 
judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere procesul–verbal nr. 30510/29.07.2022 al ședinței de evaluare și selecție în vederea acordării de 
finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, pentru proiecte 
sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 49.968 lei, din bugetul județului Galați pentru 
anul 2022, Fundației de Sprijin a Vârstnicilor Galați în vederea implementării proiectului „Servicii socio-medicale integrate 
pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați – SOS Vârstnicii”. 

 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia economie şi finanţe şi Direcţia programe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Fundației de Sprijin a Vârstnicilor Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 269 

din 29 august 2022 

 
privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul judeţului Galaţi pentru Fundaţia Familia Galaţi în vederea 
implementării proiectului „STOP violenţei domestice în mediul rural!” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.879/19.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit 

de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 176/26.05.2022 privind aprobarea Ghidului de 

finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru 
activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 177/26.05.2022 privind aprobarea Programului 
pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes 
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judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere procesul–verbal nr. 30510/29.07.2022 al ședinței de evaluare și selecție în vederea acordării de 
finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, pentru proiecte 
sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 31.500 lei, din bugetul județului Galați pentru 
anul 2022, Fundației Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!”. 

 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia economie şi finanţe şi Direcţia programe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Fundației de Sprijin a Vârstnicilor Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 270 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea Studiului de fezabilitate revizia 1 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi – etapa 2“ 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.928/18.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresele Societății Apă Canal S.A. Galaţi nr. 3552/03.08.2022, nr. 2854/21.06.2022 și nr. 

2616/08.06.2022, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7382/1/03.08.2022, nr. 7382/21.06.2022 și nr. 
6928/08.06.2022; 

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

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 14 lit. b) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. m) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate revizia 1 și indicatorii tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“, conform anexelor care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi şi 

Societății Apă Canal S.A. Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 271 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi – 
etapa 2“ 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.929/18.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresele Societății Apă Canal S.A. Galaţi nr. 3552/03.08.2022, nr. 2854/21.06.2022 și nr. 

2616/08.06.2022, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7382/1/03.08.2022, nr. 7382/21.06.2022 și nr. 
6928/08.06.2022; 

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

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 14 lit. b) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. m) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 21.816 euro fără TVA, necesară cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“, din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, 
reprezentând contribuția în cuantum de 2% din cheltuielile eligibile aferente investițiilor din cadrul proiectului. 

 (2) Se aprobă defalcarea sumei prevăzute la alin. (1) astfel: 4.364 euro fără TVA în anul 2023, 8.726 euro fără TVA în 
anul 2024 și 8.726 euro fără TVA în anul 2025. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi şi 

Societății Apă Canal S.A. Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 272 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile 
de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.346/18.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Societății Apă Canal S.A. Galaţi nr. 3578/04.08.2022 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 

sub nr. 9.346/04.08.2022; 
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 14 lit. b) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. m) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură 
serviciile  de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 407/2013 privind aprobarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură 
serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi şi 

Societății Apă Canal S.A. Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 
* Anexele sunt disponibile la adresa: https://www.cjgalati.ro/stories/hotarari2022/ANEXE -PH 9346.zip 
 
 
 

https://www.cjgalati.ro/stories/hotarari2022/ANEXE%20-PH%209346.zip
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HOTĂRÂREA NR. 273 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea proiectului tehnic şi documentaţia de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Canal 
evacuare pluviale Centru de management integrat al deşeurilor Valea Mărului” componentă a proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.897/19.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

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

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă proiectul tehnic şi documentaţia de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Canal 
evacuare pluviale Centru de management integrat al deșeurilor Valea Mărului”, componentă a proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galaţi”, cu valoarea totală a investiţiei de 249.873,88 lei inclusiv TVA, din care 
C+M: 213.013,03 lei inclusiv TVA, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

ANEXĂ 
 
Obiectivul general al proiectului este acela de a realiza infrastructura de deșeuri în județul Galați, astfel încât sistemul nou creat să asigure îndeplinirea tuturor cerințelor 
legislative în condiții de impact minim asupra mediului și sănătății populației. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. 
Pentru funcționarea în condiții optime a depozitului, în cadrul proiectului a fost prevăzut un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale ce cuprinde: drenuri celule, 
sistem de colectare, rețea de transport, canal perimetral și bazin de retenție. Evacuarea apelor pluviale din bazinul de retenție s-a prevăzut a se efectua natural, 
gravitațional, printr-un canal de evacuare până la limita proprietății. În vederea evacuării apelor pluviale, este necesară execuția unui canal, continuarea canalului 
executat pe platforma CMID, cu descărcare în emisar - pârâul Geru, printr-o cameră de descărcare și podeț, aferente drumului de acces CMID. 
Realizarea canalului pluvial comportă următoarele etape tehnologice: 
1. Realizare lucrări de terasamente – Săpături. 
Pentru atingerea coletelor impuse prin prezentului proiect, se vor realiza lucrări de săpătură. 
Săpăturile se vor realiza de la început în taluz de 1:1,5 pentru a fi evitată utilizarea sprijinirilor. 
Pământul rezultat din excavări se va transporta într-o zonă indicată de beneficiarul investiției. Pământul transportat se va împrăștia uniform în straturi având grosimea 
de 15-20 cm. 
2. Lucrări de realizare canal pluvial. 
Canalul pluvial se va executa prin respectarea dimensiunilor prezentate în secțiunile caracteristice. 
Structura canalului de evacuare a apelor pluviale va avea în componență următoarele materiale: 

Strat drenant din nisip pilonat în grosime de 5 cm; 
- Strat din beton de ciment de clasa C30/37 în grosime de 8 cm; 
- Rostuire dale cu mortare de tip M100 sau materiale compozite echivalente. 

3. Lucrări de finisare și îneierbare a taluzului. 
După realizarea săpăturilor și a canalului pluvial, se vor finisa bermele și taluzul rezultat. 
Bermele se vor finisa până la atingerea pantei de 2%. 
Finisarea taluzului se va realiza cu o panta de 1:1,5. 
Bermele și taluzul se vor însămânța cu gazon în cantitate de 4,5 – 5,00 Kg. pe 100 mp. După însămânțare, zonele se vor uda constant. 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea totală a investiţiei de 249.873,88 lei (inclusiv TVA), din care: C+M – 213.013,03 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 274 

din 29 august 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare 
variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.974/22.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4021/12.03.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1), lit. b) și lit. d), alin. (5), lit. l) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a 
Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

Art. 3 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere și modernizare variantă 
ocolitoare a Municipiului Galați” în cuantum de 170.243.960,04  lei (inclusiv TVA).” 

Art. 4 alin. (1) va avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea sumei de 2.696.837,23 lei (inclusiv TVA), 
reprezentând contribuția proprie de 1,994 % din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 
35.047.479,93 lei (inclusiv TVA) aferente implementării proiectului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a 
Municipiului Galați”.  

 
Art.II. Se aprobă Actul adițional nr. 7 la Acordul de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 
Art.III. Direcția programe, Direcția tehnică și Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Galați, vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată unității administrativ–teritoriale a municipiului Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

ANEXĂ 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 7 LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 28702/19.12.2017 prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați 
nr. 254 din 19 decembrie 2017, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 

obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare 
 
Părţile: 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, având sediul în str. Eroilor, nr. 7, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 
800119, România, cod de înregistrare fiscală 3127476, reprezentată legal de dl. COSTEL FOTEA, având funcţia de Preşedinte, identificat prin C.I. seria    
nr.     , CNP      având calitatea de Lider de proiect,  

     astfel: 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1:  RO04TREZ306504102X016233  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:  
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ MUNICIPIUL GALAŢI, având sediul în str. Domnească, nr.54, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, 
cod poştal 800008, România, cod de înregistrare fiscală 3814810, reprezentată legal de dl. IONUŢ-FLORIN PUCHEANU, având funcţia de Primar, 
identificat prin C.I seria   nr.  , CNP      având calitatea de Partener, astfel: 

Contul de venituri (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plata: 
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 
 
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de parteneriat nr. 28702 / 19.12.2017 după cum urmează: 
 
Art. 1. Obiectul   
Articolul 2 din Acordul de parteneriat nr. 28702 / 19.12.2017 se completează după cum urmează: 
„alin. (3) Prezentul act adițional se constituie anexă la contractul de finanţare.” 
 
Art. 2. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
 
Articolul 3,alin (2), din Acordul de parteneriat nr. 28702 / 19.12.2017 se modifică și va avea următorul conținut: 
 (2) „Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului: 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul act adițional. 
  

Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) 

UAT Județul Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 2.696.837,23 lei, reprezentând 1,994 % din 
valoarea totală eligibilă a proiectului 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 35.047.479,93 lei, reprezentând 100 % 
din valoarea totală neeligibilă a proiectului 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) – 37.744.317,16 lei, reprezentând 22,17 % 
din valoarea totală a proiectului 

UAT Municipiul Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 7.092,40 lei, 0,005 % din valoarea totală 
eligibilă a proiectului 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală 
neeligibilă a proiectului 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) – 7.092,40 lei, 0,004 % din valoarea totală 
a proiectului” 

 
Art. 3. Dispoziții finale 
 
Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat și ale Actului Adițional nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 rămân neschimbate. 

                                                           
1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 
2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 
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Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
 
Semnături 

UAT Județul Galați 
COSTEL FOTEA 

PREȘEDINTE  
……………. 

GALAȚI 
UAT Municipiul 

Galați 
IONUȚ-FLORIN PUCHEANU 

PRIMAR  
…………….. 

GALAȚI 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 275 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze 
cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride şi GNC”, 
precum şi asigurarea şi susţinerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la 
educaţie a elevilor din judeţul Galaţi prin achiziţia de microbuze şcolare mai puţin poluante” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.973/22.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) şi j) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă participare în cadrul „Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de 
gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, 
precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație 
a elevilor din județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”. 

 
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin 

achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, în cuantum de 50.000.000,00 lei (inclusiv TVA). 
 
Art.3. (1) Se aprobă asigurarea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de 

AFM ori a cheltuielilor neeligibile. 
(2) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, se vor 
asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale județul Galați, pentru implementarea proiectului în condiții optime. 

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

(4) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere pentru proiectul „Asigurarea accesului la educație a 
elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante” pe întreaga perioadă de durabilitate a 
acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială județul Galați. 

 
Art.4. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să semneze 

contractul de finanțare. 
(2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Galați, să semneze 

cererea de finanțare precum și toate documentele necesare implementării proiectului. 
 
Art.5. Direcţia programe, Direcţia economie şi finanţe, Direcția patrimoniu și Direcția tehnică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 276 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea parteneriatului între judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, Processor Tech SRL, Universitatea 
„Danubius” şi Holder Ideea SRL pentru organizarea festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.742/19.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea societății Holder Ideea nr. 33/16.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

9742/16.08.2022; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1), lit. b) și e), alin. (5) lit. d) și f) și alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între județul Galați, prin Consiliul Județean Galați Processor Tech SRL, 
Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL, în vederea organizării festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ 
FESTIVAL”, în data de 15 septembrie 2022. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la organizarea festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ 
FESTIVAL”, Anexă la prezenta hotărâre. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a 
Acordului de parteneriat. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica: societății Processor Tech SRL, Universității „Danubius” și societății 

Holder Ideea SRL. 
(2) Direcția programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi va răspunde de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

ANEXĂ 
 

ACORD DE PARTENERIAT cu privire la organizarea festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL” între UAT județul Galați prin 
Consiliul Judeţean Galaţi, Societatea Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Societatea Holder Ideea SRL 

 
Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”, în data de 15 septembrie 
2022. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  
 

- punerea la dispoziție a spațiului în cadrul Grădinii Botanice a Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru organizarea 
evenimentelor artistice; 

- asigurarea tuturor utilităților, inclusiv cele legate de energie electrică, pentru evenimentul artistic din 15 septembrie; 
- asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților logistice și artistice și gestionarea relațiilor cu alte instituții publice din județul Galați (poliție, 

jandarmerie, ambulanță etc.); 
- susținerea evenimentului de către Centrul Cultural „Dunarea de Jos” în calitate de „terț susținător”. 

 
II.  Obligațiile partenerilor 
 

- promovarea evenimentului cu menționarea în materialele de informare și promovare a tuturor partenerilor implicați în organizarea evenimentului „RO 
Danube Jazz Festival”; 

- asigurarea tuturor resurselor umane, materiale și logistice necesare pentru derularea propriu-zisă a Festivalului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului. 

 
 

UAT județul Galați 
Consiliul Judeţean Galaţi 

 

Processor Tech SRL 
 

Președinte, Administrator, 
Costel Fotea Cornel Cristu 

 

Universitatea „Danubius” Galați 
Holder Ideea SRL 

 
Director Marketing Manager 
Oana Drăgănescu Sorin Rugină 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 277 

din 29 august 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de 
agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.008/25.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 182/26 mai 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a 
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere răspunsul primit de la SC Gloria Domus SRL pentru asistența tehnică proiectant, înregistrat la 
Consiliul Județean Galați nr. 9008 din 02.08.2022; 
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Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5), lit. f), n) şi p) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului 
„Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel: 

1. Art. 2. va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc 
Zătun 2”, în cuantum de 2.544.338,37 lei (inclusiv TVA).” 

2. Alin. (1) al art. 3. va avea următorul conținut: „Se aprobă alocarea sumei de 673.993,23 lei, reprezentând 
cofinanţarea aferentă costurilor eligibile, precum și a sumei de 807.148,34 lei, constituind valoarea neeligibilă în cadrul 
proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”. 

 
Art.II. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 182 din 26 

mai 2022 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, 
modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. 

 
Art.III. Direcția programe și Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Galați vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 278 

din 29 august 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 232/28.07.2022 privind aprobarea parteneriatului între 
judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia Naţională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog Galaţi în scopul prevenirii consumului şi traficului ilicit de droguri 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.086/25.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea Centrulului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați nr. 

4243864/18.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8620/19.07.2022; 
Având în vedere solicitarea Centrulului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați nr. 

4244071/24.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 10086/24.08.2022; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. b), g) și q) și alin. (7) lit. a) din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 232/28.07.2022 privind aprobarea parteneriatului între 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri, în sensul înlocuirii anexei la hotărârea 
iniţială cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.II. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați. 
(2) Direcția programe și Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați 

vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

ANEXĂ 
 

Acordul de parteneriat în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri între județul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi 
și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați 

 
ART. I. PĂRȚILE ACORDULUI 
UAT Judeţul Galaţi prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi,  tel. 0236 - 302520, fax 0236 - 460703, cod 
fiscal 3127476, reprezentată prin domnul Costel Fotea - Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de partener pe de o parte, 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 
Agenția Națională Antidrog - CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG GALAȚI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. 
A.I.Cuza, Nr. 45 bis, Bl. Cristal, sc. 2, et. 2, județul Galați, cod poștal 800216, România, telefon/fax 0236 461.800, e-mail: cpeca.galati@ana.gov.ro, reprezentată prin 
domnul Director Comisar șef de poliție Georgel Cristian Ivan,   
 
Având în vedere: 
a) rolul activ al partenerilor (Consiliul Judeţean Galaţi şi Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați) în efortul de a contribui în mod direct 
la nevoile societăţii, care vizează interesul public general; 
b) că activităţile stipulate în prezentul acord-cadru de cooperare au la bază principiile legalităţii, bunei–credinţe, echităţii şi egalităţii, părţile fiind libere să încheie 
parteneriate, protocoale, convenţii, contracte sau alte angajamente cu diferiţi parteneri publici sau privaţi, precum şi să convină asupra extinderii numărului de părţi din 
acest acord-cadru, prin acte adiţionale, în condiţiile legii. 
 
s-a încheiat prezentul acord-cadru de cooperare în următoarele condiții: 
 
ART. II OBIECTUL ACORDULUI-CADRU DE ASOCIERE 
2.1. Prezentul acord stabilește cadrul legal de cooperare între cele două entități, în vederea prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri. 
 
ART. III DURATA ACORDULUI - CADRU DE ASOCIERE 
3.1. Prezentul acord-cadru va produce efecte juridice între părţile semnatare de la data semnării pe toată durata necesară realizării obiectivelor stabilite prin prezentul 
acord.  
 
ART. IV OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR 
În baza prezentului acord, părţile se vor sprijini reciproc şi se obligă să îndeplinească obiectivul asumat la art. 2.1. 
 
4.1. Consiliul Judeţean Galaţi are următoarele obligaţii: 
a) pune la dispoziția Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați resursele existente, precum datele și informațiile necesare pentru 
realizarea obiectivului stabilit prin prezentul acord-cadru; 
 
b) suma maximă alocată de Consiliul Judeţean Galaţi conform art. IV, pct. 4.1. lit. a) va fi de 55.000,00 lei, în vederea asigurării resurselor materiale și serviciilor 
necesare implementării proiectului;  
c) asigură suportul administrativ în procesul de realizare a activităților concrete, menite în vederea realizării obiectivului propus; 
d) promovează parteneriatul cu scopul şi obiectivele sale în mass-media; 
e) facilitează accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de desfăşurarea activităților derulate. 
 
4.2. Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați are următoarele obligaţii: 
a) va constitui colective de specialiști în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri Galați;  
b) va asigura și susține toate activitățile aferente planului de acțiune ce va fi stabilit de comun acord; 
c) va asigura logistica și materialele necesare în procesul de desfășurare a tuturor etapelor/ activităților propuse; 
d) va facilita accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de desfăşurarea activităților derulate 
 
ART. V ÎNCETAREA ACORDULUI - CADRU DE COLABORARE 
5.1. Prezentul acord-cadru de colaborare încetează de data la care se constată că scopul acestuia a fost atins. 
 
ART. VI DISPOZIȚII FINALE 
6.1. Prezentarea activităților de mai sus nu este limitativă. Părțile au dreptul, oricând, de a propune și adăuga, cu acordul celorlalte părți şi în condiţiile legii, și alte 
activități considerate necesare în realizarea activităților propuse și atingerea scopului comun. Orice altă activitate, proiect, etc. va completa activitățile și proiectele 
prezentului acord-cadru de cooperare. 
6.2. Părțile vor prelucra date cu caracter personal doar în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai sus menționate, cu respectarea măsurilor 
legale de securitate și confidențialitate a datelor, specificate în legislația internă și în dreptul comunitar.  
6.3. Modificarea prezentului acord-cadru de cooperare se face numai prin acordul scris al părţilor. 
 
Prezentul acord de parteneriat conține 2 (două) pagini și a fost încheiat azi,............, în 2 (două) exemplare, cu aceeași forță juridică, fiecare partener primind câte 1 (un) 
exemplar. 
 
 

Consiliul Judeţean Galaţi 

Agenția Națională Antidrog 
p. Director, 

Î. Director Adjunct 
Comisar șef de poliție Georgel-Cristian IVAN 

Președinte,  
Costel FOTEA  

 Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați 
 Comisar șef de poliție 
 Angela-Mihaela ENE 
  
 Avizat pentru legalitate 
 Compartimentul Juridic 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 279 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea asocierii dintre UAT judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Fundația Culturală „Nae 
Leonard” Galaţi, în vederea organizării la Galaţi a Festivalului Inimii 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.932/25.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea Fundației Culturale „Nae Leonard” Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

9932/24.08.2022; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c), d) și f) și alin. (7) lit. a) din 

Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă asocierea dintre UAT judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Fundația Culturală „Nae 
Leonard” Galați, în vederea organizării, la Galați, a Festivalului Inimii și evenimentelor sportive și artistice asociate. 

 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a 

Acordului de parteneriat. 
 
Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei, necesară organizării la Galați a  Festivalului Inimii, ediția a V-a, în 

perioada 1 - 2 octombrie 2022. 
(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul propriu al județului Galaţi, pe anul 2022, în conformitate cu documentele 

justificative ale cheltuielilor angajate pentru organizarea evenimentului amintit. 
 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Fundației Culturale „Nae Leonard” Galați. 
(2) Direcția programe și Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați 

vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 
 

ANEXĂ 
 

Acord de parteneriat cu privire la organizarea Festivalului Inimii, ediția a V-a, 2022, între Consiliul Judeţean Galaţi și  
Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați 

 
Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea Festivalului Inimii, ediția a V-a, în perioada 1 – 2 octombrie 2022. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  

- asigurarea resurselor financiare cu o valoare maximă de 10.000 lei, necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentului (cheltuieli de organizare și 
promovare - materiale promoționale), conform datelor ce vor fi stabilite de comun acord; 

- punerea la dispoziția organizatorilor a Sălii Auditorium din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați pentru desfășurarea 
evenimentelor cu caracter specific din perioada 1-2 octombrie 2022, conform programului ce va fi stabilit de comun acord;  

- promovarea evenimentului. 
 
II. Obligațiile Fundației Culturale „Nae Leonard” Galați 

- asigurarea condițiilor logistice și a resurselor umane necesare organizării și desfășurării evenimentului; 
- asigurarea participării invitaților la evenimentul organizat; 
- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în gestionarea și coordonarea acțiunilor din cadrul Festivalului Inimii, ediția a V-a, în perioada 1 – 2 octombrie 2022. 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați 
Președinte, Preşedinte, 

Costel Fotea Florin Melinte 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 280 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din DALI (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) 
privind realizarea obiectivului de investiţie „Renovare energetică a Bibliotecii Judeţene V.A. Urechia Galaţi – Corp A” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.995/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

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

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din DALI (documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A. Urechia Galați – Corp 
A”  după cum  urmează:  valoarea  totală  a  investiţiei este  7.616.119,86 lei inclusiv TVA, din care C+M este  5.948.629,03 lei 
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 inclusiv TVA, potrivit anexei care face parte integrantă din hotărâre. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

ANEXĂ 
 
Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A. Urechia Galați - Corp A”.  
Obiectivul preconizat a fi atins, prin reabilitarea clădirii, constă în efectuarea următoarelor categorii de lucrări: 

a) Lucrări de reabilitare termică a construcției (anveloparea clădirii – termoizolare planșeu peste demisol, pereți exteriori, pod, înlocuire tâmplărie cu una 
cu performanțe ridicate); 

b) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire (conducte, țevi, radiatoare, armaturi, ventiloconvectoare, chiller cu pompă de căldură, recuperator 
de căldură și umiditate); 

c) Lucrări de reabilitare a instalației electrice (instalații de iluminat cu lămpi LED, panouri fotovoltaice, stație de încărcare mașini electrice etc.) 
d) Lucrări conexe. 

Prin lucrările propuse se va obține: 
- Reducerea consumurilor energetice, cu condiția asigurării și menținerii climatului termic interior; 
- Asigurarea la standarde europene a condițiilor de viață a ocupanților; 
- Stoparea degradării construcției și instalațiilor; 
- Reducerea costurilor de întreținere și exploatare. 

Principalii indicatori tehnico-economici: valoarea investiṭiei – 7.616.119,86 lei cu TVA, din care C+M – 5.948.629,03 lei cu TVA. 
 

HOTĂRÂREA NR. 281 

din 29 august 2022 

 
privind: decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.932/25.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci nr. 9876/23.08.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Galați sub nr. 9988/23.08.2022; 
Având în vedere prevederile art. 199 alin. (1) și ale art. 201 alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul Spitalului Municipal 
„Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați, în cuantum brut de 2.500 lei/lună, pentru perioada 
septembrie–decembrie 2022. 

 
Art.2. Personalul care beneficiază de stimulent în condițiile prezentei hotărâri va fi stabilit de managerul unității 

sanitare, pe baza unor criterii prevăzute într-un regulament propriu, aprobat prin decizie a managerului cu avizul prealabil al 
Consiliului de administrație al unității sanitare. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, care răspunde și de punerea în 

aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 282 

din 29 august 2022 

 
privind: repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 2.792 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în 
vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2022 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.997/23.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2022; 
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Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 173 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene din judeţul Galați pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi și unităților 

administrativ–teritoriale din anexă. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 

 
ANEXĂ 

 
Nr. 
crt. 

Denumire 
UAT 

Denumire DJ 
Lungime în administrarea 

U.A.T.-ului KM 
Tipul de 

îmbrăcăminte 
Sume alocate 

mii lei 
1. Județul Galați Covoare asfaltice drumuri județene 55 ASFALT 2.792 

TOTAL 2.792 
 

HOTĂRÂREA NR. 283 

din 29 august 2022 

 
privind: rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023—2025 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.148/25.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;    
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului 

pentru şcoli al României în perioada 2017—2023 pentru anul şcolar 2022—2023, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii 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; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi cu nr. GLR_TRZ-16614/23.08.2022; 
Având în vedere adresa Liceului tehnologic Simion Mehedinţi Galaţi cu nr. 3710/22.08.2022; 
Având în vedere adresa Şcolii Profesionale Speciale Emil Gârleanu Galaţi cu nr. 2520/22.08.2022; 
Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale Speciale C-tin Pufan Galaţi cu nr. 3108/23.08.2022; 
Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale Speciale C-tin Păunescu Tecuci cu nr. 1830/23.08.2022; 
Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Galaţi cu nr. 9875/23.08.2022; 
Având în vedere adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi cu nr. 12218/23.08.2022; 
Având în vedere adresa Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci cu nr. 9444/10.08.2022; 
Având în vedere adresa Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi cu nr. 2827/10.08.2022; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi cu nr. 50766/23.08.2022; 
Având în vedere adresa Unităţii medico – sociale Găneşti cu nr. 2195/12.08.2022; 
Având în vedere adresa Nota de colaborare iniţiată de Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP 

cu nr. 27552/05.08.2022. 
Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Galați pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023—2025, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023—2025, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2022 şi 

estimările pe anii 2023—2025, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi și şi va răspunde de 

punerea în aplicare a acesteia Direcţia economie şi finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

Anexa nr. 1 

 

 

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe titluri 

de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023—2025 

 

-mii lei- 
    Buget 2022 Estimări 

    Prevederi anuale 2023 2024 2025 

Cod Denumire indicator Program an  

din care 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE 
DE DEZVOLTARE 

           

000102 TOTAL VENITURI 787,125.69   212,258.00 179,639.00 179,746.00  

499002 VENITURI PROPRII 96,755.50   105,881.00 105,881.00 105,881.00  

000202 I.  VENITURI CURENTE 299,526.50   208,358.00 175,739.00 175,846.00  

000302 A.  VENITURI FISCALE 298,749.30   207,705.00 175,086.00 175,193.00  

000402 A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL 

94,545.00   103,834.00 103,834.00 103,834.00  

000602 A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE 

94,545.00   103,834.00 103,834.00 103,834.00  

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 94,545.00   103,834.00 103,834.00 103,834.00  

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 82,935.00   82,935.00 82,935.00 82,935.00  

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

11,610.00   20,899.00 20,899.00 20,899.00  

001002 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII 

204,204.30   103,871.00 71,252.00 71,359.00  

1102 Sume defalcate din TVA 202,771.00   102,477.00 69,858.00 69,965.00  

110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judetelor   

63,773.00   63,110.00 50,633.00 50,740.00  

11020101 Sistemului de protectie a copilului, în baza 

standardelor de cost calculate pentru 
beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevazute în 

H.G. nr.426/2020; 

20,679.00   20,679.00 20,679.00 20,679.00  

11020102 Determinate de masurile de protectie de tip centre 

de zi si centre rezidentiale pentru persoane adulte cu 
handicap, în baza standardelor de cost calculate 

pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, 

prevazute în H.G. nr.426/2020; 

10,575.00   10,575.00 10,575.00 10,575.00  

11020103 Implementarii Programului pentru scoli al României 13,267.00   12,593.00 0.00 0.00  

11020104 Drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 

care frecventeaza învatamântul special, potrivit 
prevederilor Hotarârii Guvernului nr.564/2017 

privind modalitatea de acordare a drepturilor 

copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati 
în sistemul de învatamânt preuniversitar; 

3,052.00   3,027.00 3,027.00 3,027.00  

11020105 Cu bunuri si servicii pentru întretinerea curenta a 

unitatilor din învatamântul special si centrelor 

judetene de resurse si asistenta educationala din 
învatamântul special; 

3,850.00   3,992.00 4,108.00 4,215.00  

11020108 Platii sprijinului sub forma de contributii care va 

asigura completarea drepturilor salariale neacoperite 

din fondurile proprii ale unitatilor de cult locale, 
pentru personalul neclerical angajat în unitatile de 

cult din tara; 

11,610.00   11,610.00 11,610.00 11,610.00  

11020109 Burselor acordate elevilor care frecventeaza 

învatamântul special, potrivit prevederilor art. 82 şi 
105 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 

740.00   634.00 634.00 634.00  

110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

drumuri  

13,960.00   11,168.00 11,168.00 11,168.00  

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

125,038.00   28,199.00 8,057.00 8,057.00  

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 1,433.30   1,394.00 1,394.00 1,394.00  
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bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 

160202 Impozit pe mijloacele de transport 1,368.00   1,368.00 1,368.00 1,368.00  

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 

persoane fizice 

83.00   83.00 83.00 83.00  

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 
persoane juridice 

1,285.00   1,285.00 1,285.00 1,285.00  

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 

autorizatii de functionare 

65.30   26.00 26.00 26.00  

001202 C.   VENITURI NEFISCALE 777.20   653.00 653.00 653.00  

001302 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 428.00   428.00 428.00 428.00  

3002 Venituri din proprietate 428.00   428.00 428.00 428.00  

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 428.00   428.00 428.00 428.00  

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 

institutiile publice 

428.00   428.00 428.00 428.00  

001402 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 349.20   225.00 225.00 225.00  

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 25.50   25.00 25.00 25.00  

330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea 

copiilor în unitatile de protectie sociala 

25.50   25.00 25.00 25.00  

3602 Diverse venituri 323.70   200.00 200.00 200.00  

360250 Alte venituri 323.70   200.00 200.00 200.00  

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 
(cu semnul minus) 

-39,013.50   -50,000.00 0.00 0.00  

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 39,013.50   50,000.00 0.00 0.00  

001702 IV.  SUBVENTII 146,262.69   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

146,262.69   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

4202 Subventii de la bugetul de stat 146,262.69   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

001902 A. De capital 1,734.00   0.00 0.00 0.00  

420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea investitiilor în sanatate 

1,734.00   0.00 0.00 0.00  

42021601 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii în urgenta în 

sanatate 

1,734.00   0.00 0.00 0.00  

002002 B.  Curente 144,528.69   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

420221 Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie 3,034.00   0.00 0.00 0.00  

420235 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

unitatilor de asistenta medico-sociale 

3,697.00   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 

aferente perioadei de programare 2014-2020 

129,991.60   0.00 0.00 0.00  

420273 Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, 
transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de 

origine animala 

31.09   0.00 0.00 0.00  

420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru Programul national de investitii Anghel 
Saligny. 

7,775.00   0.00 0.00 0.00  

4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 2014-2020 

341,336.50   0.00 0.00 0.00  

480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 171,686.50   0.00 0.00 0.00  

48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 

171,686.50   0.00 0.00 0.00  

480202 Fondul Social European (FSE) 11,857.00   0.00 0.00 0.00  

48020202 Sume primite in contul platilor efectuate in anii 
anteriori 

11,857.00   0.00 0.00 0.00  

480203 Fondul de Coeziune (FC) 148,221.00   0.00 0.00 0.00  

48020301 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

148,221.00   0.00 0.00 0.00  

480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 

1,677.00   0.00 0.00 0.00  

48020501 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 

1,677.00   0.00 0.00 0.00  

480212 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 7,895.00   0.00 0.00 0.00  

48021201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 7,895.00   0.00 0.00 0.00  
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curent 

               

4902 TOTAL CHELTUIELI 970,040.46 0.00 212,258.00 179,639.00 179,746.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 765,680.34 0.00 162,258.00 179,639.00 179,746.00  

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 69,710.00 0.00 65,500.00 70,500.00 75,500.00  

    1001 Cheltuieli salariale in bani 66,551.00 0.00 \X \X \X  

    100101 Salarii de baza 56,601.00 0.00 \X \X \X  

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,679.00 0.00 \X \X \X  

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,680.00 0.00 \X \X \X  

    100113 Drepturi de delegare 25.00 0.00 \X \X \X  

    100117 Indemnizatii de hrana 3,282.00 0.00 \X \X \X  

    100129 Stimulentul de risc. 1,017.00 0.00 \X \X \X  

    100130 Alte drepturi salariale in bani 267.00 0.00 \X \X \X  

    1002 Cheltuieli salariale in natura 1,902.00 0.00 \X \X \X  

    100206 Vouchere de vacanta 1,902.00 0.00 \X \X \X  

    1003 Contributii 1,257.00 0.00 \X \X \X  

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 28.00 0.00 \X \X \X  

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1.00 0.00 \X \X \X  

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.00 0.00 \X \X \X  

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 

1.00 0.00 \X \X \X  

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.00 0.00 \X \X \X  

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1,215.00 0.00 \X \X \X  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 106,979.09 0.00 34,089.00 59,063.00 54,170.00  

    2001 Bunuri si servicii 11,179.50 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 264.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 341.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 4,145.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 663.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 351.00 0.00 \X \X \X  

    200107 Transport 108.50 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 598.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

467.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

4,242.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 43,690.00 0.00 \X \X \X  

    2003 Hrana 2,217.00 0.00 \X \X \X  

    200301 Hrana pentru oameni 2,217.00 0.00 \X \X \X  

    2004 Medicamente si materiale sanitare 411.00 0.00 \X \X \X  

    200401 Medicamente 208.00 0.00 \X \X \X  

    200402 Materiale sanitare 148.00 0.00 \X \X \X  

    200404 Dezinfectanti 55.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1,079.40 0.00 \X \X \X  

    200501 Uniforme si echipament 7.00 0.00 \X \X \X  

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 29.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 1,043.40 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 210.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 144.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 66.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 168.00 0.00 \X \X \X  

    2012 Consultanta si expertiza 170.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 453.00 0.00 \X \X \X  

    2014 Protectia muncii 25.00 0.00 \X \X \X  

    2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 2,925.10 0.00 \X \X \X  
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actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

    2030 Alte cheltuieli 44,451.09 0.00 \X \X \X  

    203001 Reclama si publicitate 340.00 0.00 \X \X \X  

    203002 Protocol si reprezentare 200.00 0.00 \X \X \X  

    203003 Prime de asigurare non-viata 65.00 0.00 \X \X \X  

    203004 Chirii 2.00 0.00 \X \X \X  

    203009 Executarea silita a creantelor bugetare 10.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 43,834.09 0.00 \X \X \X  

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 

15,000.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

52,018.15 0.00 31,805.00 31,805.00 31,805.00  

    5101 Transferuri curente  40,116.00 0.00 \X \X \X  

    510101 Transferuri catre institutii publice 23,786.00 0.00 \X \X \X  

    510139 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

9,077.00 0.00 \X \X \X  

    510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

7,253.00 0.00 \X \X \X  

    5102 Transferuri de capital 11,902.15 0.00 \X \X \X  

    510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

10,472.15 0.00 \X \X \X  

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 1,430.00 0.00 \X \X \X  

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5501 A. Transferuri interne 500.00 0.00 \X \X \X  

    550142 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara 

500.00 0.00 \X \X \X  

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 19,166.00 0.00 18,620.00 6,027.00 6,027.00  

    5702 Ajutoare sociale 19,166.00 0.00 \X \X \X  

    570201 Ajutoare sociale in numerar 3,784.00 0.00 \X \X \X  

    570202 Ajutoare sociale in natura 15,382.00 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

485,912.10 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 

258,378.10 0.00 \X \X \X  

    580101 Finantare nationala 79,093.60 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 171,686.50 0.00 \X \X \X  

    580103 Cheltuieli neeligibile 7,598.00 0.00 \X \X \X  

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 14,040.00 0.00 \X \X \X  

    580201 Finantare nationala 2,183.00 0.00 \X \X \X  

    580202 Finantare externa nerambursabila 11,857.00 0.00 \X \X \X  

    5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 198,431.00 0.00 \X \X \X  

    580301 Finantare nationala 50,210.00 0.00 \X \X \X  

    580302 Finantare externa nerambursabila 148,221.00 0.00 \X \X \X  

    5805 Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 

4,519.00 0.00 \X \X \X  

    580501 Finantare nationala 1,425.00 0.00 \X \X \X  

    580502 Finantare externa nerambursabila 1,677.00 0.00 \X \X \X  

    580503 Cheltuieli neeligibile 1,417.00 0.00 \X \X \X  

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate 
(ENI) 

10,544.00 0.00 \X \X \X  

    581201 Finantare nationala 1,099.00 0.00 \X \X \X  

    581202 Finantare externa nerambursabila 7,895.00 0.00 \X \X \X  

    581203 Cheltuieli neeligibile 1,550.00 0.00 \X \X \X  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  16,395.00 0.00 12,244.00 12,244.00 12,244.00  

    5901 Burse  740.00 0.00 \X \X \X  

    5911 Asociatii si fundatii 3,000.00 0.00 \X \X \X  

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11,610.00 0.00 \X \X \X  
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    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 1,045.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 204,451.12 0.00 50,000.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 204,451.12 0.00 50,000.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 201,867.71 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 149,148.86 0.00 \X \X \X  

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 1,182.95 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 6,521.00 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 45,014.90 0.00 \X \X \X  

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 2,583.41 0.00 \X \X \X  

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-91.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    85 TITLUL XXI  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-91.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 

-91.00 0.00 \X \X \X  

    850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent SF 

-91.00 0.00 \X \X \X  

5002 Partea I-a Servicii publice generale 71,413.90 0.00 59,502.00 70,965.00 80,965.00  

5102 Autoritati publice si actiuni externe 48,661.90 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 45,030.00 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26,550.00 0.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00  

    1001 Cheltuieli salariale in bani 25,750.00 0.00 \X \X \X  

    100101 Salarii de baza 23,740.00 0.00 \X \X \X  

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,600.00 0.00 \X \X \X  

    100113 Drepturi de delegare 10.00 0.00 \X \X \X  

    100117 Indemnizatii de hrana 400.00 0.00 \X \X \X  

    1002 Cheltuieli salariale in natura 300.00 0.00 \X \X \X  

    100206 Vouchere de vacanta 300.00 0.00 \X \X \X  

    1003 Contributii 500.00 0.00 \X \X \X  

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 500.00 0.00 \X \X \X  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17,780.00 0.00 23,597.00 30,060.00 35,060.00  

    2001 Bunuri si servicii 2,652.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 100.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 900.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 100.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 162.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 160.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

80.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

1,150.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 120.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 455.40 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 455.40 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 104.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 58.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 46.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6.00 0.00 \X \X \X  

    2012 Consultanta si expertiza 160.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 300.00 0.00 \X \X \X  

    2014 Protectia muncii 20.00 0.00 \X \X \X  

    2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

2,312.60 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 11,650.00 0.00 \X \X \X  

    203001 Reclama si publicitate 340.00 0.00 \X \X \X  

    203002 Protocol si reprezentare 200.00 0.00 \X \X \X  
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    203003 Prime de asigurare non-viata 65.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11,045.00 0.00 \X \X \X  

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5501 A. Transferuri interne 500.00 0.00 \X \X \X  

    550142 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara 

500.00 0.00 \X \X \X  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  200.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 200.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 3,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 3,631.90 0.00 \X \X \X  

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 969.25 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 94.00 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 2,568.65 0.00 \X \X \X  

510201 Autoritati executive si legislative 48,661.90 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

51020103 Autoritati executive 48,661.90 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

5102010305 Consiliul Judetean Galati 48,661.90 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

5402 Alte servicii publice generale 22,752.00 0.00 5,905.00 5,905.00 5,905.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 22,752.00 0.00 5,905.00 5,905.00 5,905.00  

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 

15,000.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

7,752.00 0.00 5,905.00 5,905.00 5,905.00  

    5101 Transferuri curente  7,045.00 0.00 \X \X \X  

    510101 Transferuri catre institutii publice 7,045.00 0.00 \X \X \X  

    5102 Transferuri de capital 707.00 0.00 \X \X \X  

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 707.00 0.00 \X \X \X  

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 

2,707.00 0.00 2,905.00 2,905.00 2,905.00  

540250 Alte servicii publice generale 5,045.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00  

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta 
Nationala 

873.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6002 Aparare 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    2001 Bunuri si servicii 310.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 12.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 5.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 100.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 15.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 5.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

10.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

157.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 65.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 14.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 14.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 61.00 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 61.00 0.00 \X \X \X  

600202 Aparare nationala 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6102 Ordine publica si siguranta nationala 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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    01 CHELTUIELI CURENTE 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    2001 Bunuri si servicii 323.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 5.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 5.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 143.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 20.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 10.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 85.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

30.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 

25.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 70.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 30.00 0.00 \X \X \X  

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 383,044.97 0.00 152,756.00 90,279.00 90,386.00  

6502 Invatamant 25,679.95 0.00 20,246.00 7,769.00 7,876.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 23,951.10 0.00 20,246.00 7,769.00 7,876.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7,060.00 0.00 3,992.00 4,108.00 4,215.00  

    2001 Bunuri si servicii 2,344.50 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 32.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 92.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 861.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 131.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 33.00 0.00 \X \X \X  

    200107 Transport 80.50 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

47.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

998.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 482.00 0.00 \X \X \X  

    2003 Hrana 455.00 0.00 \X \X \X  

    200301 Hrana pentru oameni 455.00 0.00 \X \X \X  

    2004 Medicamente si materiale sanitare 3.00 0.00 \X \X \X  

    200401 Medicamente 3.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 62.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 62.00 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 15.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 13.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 2.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 7.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 45.00 0.00 \X \X \X  

    2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

612.50 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 3,034.00 0.00 \X \X \X  

    203004 Chirii 2.00 0.00 \X \X \X  

    203009 Executarea silita a creantelor bugetare 10.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,022.00 0.00 \X \X \X  

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 13,509.00 0.00 15,620.00 3,027.00 3,027.00  

    5702 Ajutoare sociale 13,509.00 0.00 \X \X \X  

    570201 Ajutoare sociale in numerar 3,052.00 0.00 \X \X \X  

    570202 Ajutoare sociale in natura 10,457.00 0.00 \X \X \X  
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    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

2,642.10 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 

1,607.10 0.00 \X \X \X  

    580101 Finantare nationala 167.60 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 1,439.50 0.00 \X \X \X  

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 665.00 0.00 \X \X \X  

    580201 Finantare nationala 100.00 0.00 \X \X \X  

    580202 Finantare externa nerambursabila 565.00 0.00 \X \X \X  

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate 

(ENI) 

370.00 0.00 \X \X \X  

    581201 Finantare nationala 37.00 0.00 \X \X \X  

    581202 Finantare externa nerambursabila 333.00 0.00 \X \X \X  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  740.00 0.00 634.00 634.00 634.00  

    5901 Burse  740.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,728.85 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 1,728.85 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 1,728.85 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 806.00 0.00 \X \X \X  

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 45.00 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 74.40 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 803.45 0.00 \X \X \X  

650203 Invatamant prescolar si primar 7,915.00 0.00 7,481.00 0.00 0.00  

65020301 Invatamant prescolar 2,096.00 0.00 1,979.00 0.00 0.00  

65020302 Invatamant primar 5,819.00 0.00 5,502.00 0.00 0.00  

650204 Invatamant secundar 5,352.00 0.00 5,112.00 0.00 0.00  

65020401 Invatamant secundar inferior 5,352.00 0.00 5,112.00 0.00 0.00  

650207 Invatamant nedefinibil prin nivel 10,614.50 0.00 7,653.00 7,769.00 7,876.00  

65020704 Invatamant special 10,614.50 0.00 7,653.00 7,769.00 7,876.00  

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 1,798.45 0.00 0.00 0.00 0.00  

650251 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - 
Consiliul Judetean Galati 

1,789.45 0.00 0.00 0.00 0.00  

650252 Consolidarea capacitatii de reactie la criza sanitara 

COVID 19 in unitatile de invatamant special din 

judetul Galati 

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

650253 Acces la educatie in mediul online in contextul 
crizei sanitare COVID 19 in unitatile de invatamant 

special din judetul Galati 

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602 Sanatate 170,207.21 0.00 33,900.00 3,900.00 3,900.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 106,057.15 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 131.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 131.00 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 170.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 170.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

21,422.15 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00  

    5101 Transferuri curente  10,950.00 0.00 \X \X \X  

    510139 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

3,697.00 0.00 \X \X \X  

    510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

7,253.00 0.00 \X \X \X  

    5102 Transferuri de capital 10,472.15 0.00 \X \X \X  

    510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

10,472.15 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

84,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 

79,635.00 0.00 \X \X \X  
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    580101 Finantare nationala 23,402.00 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 54,318.00 0.00 \X \X \X  

    580103 Cheltuieli neeligibile 1,915.00 0.00 \X \X \X  

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate 
(ENI) 

4,699.00 0.00 \X \X \X  

    581201 Finantare nationala 471.00 0.00 \X \X \X  

    581202 Finantare externa nerambursabila 3,244.00 0.00 \X \X \X  

    581203 Cheltuieli neeligibile 984.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 64,150.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 64,150.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 61,566.65 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 48,219.90 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 6,270.60 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 7,076.15 0.00 \X \X \X  

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 2,583.41 0.00 \X \X \X  

660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 101,100.15 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00  

66020601 Spitale generale 97,403.15 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060101 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA 

SF. APOSTOL ANDREI 

9,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060102 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 

CUVIOASA PARASCHEVA 

3,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 2,020.15 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 777.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060111 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 

PENTRU SP SF. APOSTOL ANDREI 

29,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060112 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PT SP 
BOLI INFECTIOASE SF. CUV. PARASCHEVA 

413.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060114 ASIG. ACCES LA SERVICII DE SANATATE IN 

REGIM AMBULATORIU PT POPULATIA JUD 
VRANCEA, BUZAU, BRAILA SI GALATI 

692.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060117 EXTINDERE, REABILITARE , MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 

10,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060118 DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP BOLI INFECTIOASE SF. 

CUVIOASA PARASCHEVA 

76.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060119 EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE 
SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP ORASENESC TARGU 

BUJOR 

13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060120 EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE 
SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP JUD SF. APOSTOL 

ANDREI 

13,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060122 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 
PENTRU SPITALUL ORASENESC TARGU 

BUJOR 

5,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060123 SANATATEA PE MAINI BUNE (SPITALUL 

ORASENESC TG. BUJOR) 

4,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060124 SPITAL MUNICIPAL ANTON CINCU 2,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060109 Sanatate - Consiliul Judetean Galati 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

66020603 Unitati medico-sociale 3,697.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00  

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 69,107.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 69,107.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

66025051 Alte institutii si actiuni sanitare  - Consiliul Judetean 
Galati 

63,851.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

66025052 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 în judetul Galati 

26.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

66025053 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli 
Infectioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galati si 

Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci 

26.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

66025054 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei 

sanitare COVID – 19 prin crearea Sectiei modulare 
ATI, Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. 

Cuvioasa Parascheva” Galati 

24.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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66025059 Cresterea sigurantei pacientilor in struct spitalicesti 5,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702 Cultura, recreere si religie 97,084.91 0.00 54,610.00 34,610.00 34,610.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 52,650.00 0.00 34,610.00 34,610.00 34,610.00  

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,160.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00  

    1001 Cheltuieli salariale in bani 3,930.00 0.00 \X \X \X  

    100101 Salarii de baza 3,600.00 0.00 \X \X \X  

    100113 Drepturi de delegare 10.00 0.00 \X \X \X  

    100117 Indemnizatii de hrana 230.00 0.00 \X \X \X  

    100130 Alte drepturi salariale in bani 90.00 0.00 \X \X \X  

    1002 Cheltuieli salariale in natura 130.00 0.00 \X \X \X  

    100206 Vouchere de vacanta 130.00 0.00 \X \X \X  

    1003 Contributii 100.00 0.00 \X \X \X  

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 100.00 0.00 \X \X \X  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3,263.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00  

    2001 Bunuri si servicii 1,190.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 5.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 20.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 545.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 40.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 5.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 40.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

300.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 

235.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 50.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 35.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 35.00 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 36.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 28.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 8.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 150.00 0.00 \X \X \X  

    2012 Consultanta si expertiza 10.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 15.00 0.00 \X \X \X  

    2014 Protectia muncii 5.00 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 1,772.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,772.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

17,459.00 0.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00  

    5101 Transferuri curente  16,741.00 0.00 \X \X \X  

    510101 Transferuri catre institutii publice 16,741.00 0.00 \X \X \X  

    5102 Transferuri de capital 718.00 0.00 \X \X \X  

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 718.00 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

16,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 

6,064.00 0.00 \X \X \X  

    580101 Finantare nationala 782.00 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 4,492.00 0.00 \X \X \X  

    580103 Cheltuieli neeligibile 790.00 0.00 \X \X \X  

    5805 Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 

4,519.00 0.00 \X \X \X  

    580501 Finantare nationala 1,425.00 0.00 \X \X \X  

    580502 Finantare externa nerambursabila 1,677.00 0.00 \X \X \X  

    580503 Cheltuieli neeligibile 1,417.00 0.00 \X \X \X  

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate 5,475.00 0.00 \X \X \X  
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    581201 Finantare nationala 591.00 0.00 \X \X \X  

    581202 Finantare externa nerambursabila 4,318.00 0.00 \X \X \X  

    581203 Cheltuieli neeligibile 566.00 0.00 \X \X \X  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  11,710.00 0.00 11,610.00 11,610.00 11,610.00  

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11,610.00 0.00 \X \X \X  

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 100.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44,525.91 0.00 20,000.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 44,525.91 0.00 20,000.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 44,525.91 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 40,190.26 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 21.00 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 4,314.65 0.00 \X \X \X  

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-91.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    85 TITLUL XXI  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-91.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent 

-91.00 0.00 \X \X \X  

    850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent SF 

-91.00 0.00 \X \X \X  

670203 Servicii culturale 29,324.00 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00  

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 5,801.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00  

67020303 Muzee 18,238.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00  

6702030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 1,879.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00  

6702030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 2,608.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00  

6702030303 COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 
NATURII RASVAN ANGHELUTA 

7,687.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00  

6702030305 RESTAURARE SI AMENAJARE CASA 

COLECTIILOR (FOSTA FARMACIE TINC) 

3,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702030306 CONSOLIDARE, RESTAURARE SI 

AMENAJARE MUZEUL CASA CUZA VODA 

2,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

67020330 Alte servicii culturale 5,285.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00  

670205 Servicii recreative si sportive 7,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 

sportive si de agrement 

7,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702050301 ESCAPELAND 2,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702050306 BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC 

PESCARESC ZATUN 2 

1,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702050307 SPATIU EXPOZITIONAL ZONA 
PESCAREASCA PRUT - DUNARE 

2,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702050308 Spatiu comun de dialog pt dezv sustenabila a zonei 

pescaresti Prut Dunare 

136.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

670206 Servicii religioase 11,610.00 0.00 11,610.00 11,610.00 11,610.00  

670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 49,024.91 0.00 20,000.00 0.00 0.00  

670251 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 

iCJ GALATI 

46,156.91 0.00 20,000.00 0.00 0.00  

670252 Trecutul are un nou viitor 2,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6802 Asigurari si asistenta sociala 90,072.90 0.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 88,602.00 0.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00  

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,000.00 0.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00  

    1001 Cheltuieli salariale in bani 36,871.00 0.00 \X \X \X  

    100101 Salarii de baza 29,261.00 0.00 \X \X \X  

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,679.00 0.00 \X \X \X  

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 80.00 0.00 \X \X \X  

    100113 Drepturi de delegare 5.00 0.00 \X \X \X  

    100117 Indemnizatii de hrana 2,652.00 0.00 \X \X \X  

    100129 Stimulentul de risc. 1,017.00 0.00 \X \X \X  

    100130 Alte drepturi salariale in bani 177.00 0.00 \X \X \X  
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    1002 Cheltuieli salariale in natura 1,472.00 0.00 \X \X \X  

    100206 Vouchere de vacanta 1,472.00 0.00 \X \X \X  

    1003 Contributii 657.00 0.00 \X \X \X  

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 28.00 0.00 \X \X \X  

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1.00 0.00 \X \X \X  

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.00 0.00 \X \X \X  

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 

1.00 0.00 \X \X \X  

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.00 0.00 \X \X \X  

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 615.00 0.00 \X \X \X  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 24,440.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  

    2001 Bunuri si servicii 3,960.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 110.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 219.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1,596.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 357.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 136.00 0.00 \X \X \X  

    200107 Transport 28.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 237.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

1,277.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 111.00 0.00 \X \X \X  

    2003 Hrana 1,762.00 0.00 \X \X \X  

    200301 Hrana pentru oameni 1,762.00 0.00 \X \X \X  

    2004 Medicamente si materiale sanitare 408.00 0.00 \X \X \X  

    200401 Medicamente 205.00 0.00 \X \X \X  

    200402 Materiale sanitare 148.00 0.00 \X \X \X  

    200404 Dezinfectanti 55.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 352.00 0.00 \X \X \X  

    200501 Uniforme si echipament 7.00 0.00 \X \X \X  

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 29.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 316.00 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 55.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 45.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 10.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 5.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 93.00 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 17,694.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 17,694.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

5,385.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00  

    5101 Transferuri curente  5,380.00 0.00 \X \X \X  

    510139 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

5,380.00 0.00 \X \X \X  

    5102 Transferuri de capital 5.00 0.00 \X \X \X  

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 5.00 0.00 \X \X \X  

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5,657.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00  

    5702 Ajutoare sociale 5,657.00 0.00 \X \X \X  

    570201 Ajutoare sociale in numerar 732.00 0.00 \X \X \X  

    570202 Ajutoare sociale in natura 4,925.00 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

13,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 13,375.00 0.00 \X \X \X  

    580201 Finantare nationala 2,083.00 0.00 \X \X \X  

    580202 Finantare externa nerambursabila 11,292.00 0.00 \X \X \X  
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    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  745.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 745.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,470.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 1,470.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 1,470.90 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 710.20 0.00 \X \X \X  

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 168.70 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 592.00 0.00 \X \X \X  

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 1,137.00 0.00 500.00 500.00 500.00  

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 18,360.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00  

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 18,360.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00  

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 63,896.70 0.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00  

680212 Unitati de asistenta medico-sociale 6,679.20 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00  

68021201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 5,385.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00  

68021202 Consiliul Judetean Galati 1,294.20 0.00 0.00 0.00 0.00  

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, 
Locuinte, Mediu si Ape 

202,222.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5911 Asociatii si fundatii 3,000.00 0.00 \X \X \X  

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

7402 Protectia mediului 199,222.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 198,562.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

    2030 Alte cheltuieli 131.09 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 131.09 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

198,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 198,431.00 0.00 \X \X \X  

    580301 Finantare nationala 50,210.00 0.00 \X \X \X  

    580302 Finantare externa nerambursabila 148,221.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 660.00 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 660.00 0.00 \X \X \X  

740203 Reducerea si controlul poluarii 199,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

74020301 Consiliul Judetean Galati 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

74020302 SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DESEURILOR IN JUDETUL GALATI 

198,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

7902 Partea a V-a Actiuni economice 312,486.50 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

8402 Transporturi 312,486.50 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 224,264.00 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 53,192.00 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

    2001 Bunuri si servicii 400.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 0.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 

400.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 42,792.00 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 10,000.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000.00 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

171,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 
(FEDR) 

171,072.00 0.00 \X \X \X  

    580101 Finantare nationala 54,742.00 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 111,437.00 0.00 \X \X \X  

    580103 Cheltuieli neeligibile 4,893.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 88,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 88,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 88,222.50 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 59,222.50 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 29,000.00 0.00 \X \X \X  

840203 Transport rutier 312,486.50 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

84020301 Drumuri si poduri 312,486.50 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

8402030101 Consiliul Judetean Galati 141,414.50 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

8402030107 DRUMURI SI PODURI - DJ 251A (2014-2020) 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030108 DRUMURI SI PODURI - DJ 254 (2014-2020) 19,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030110 EXTINDERE VARIANTA OCOLITOARE A 
MUNICIPIULUI GALATI (CENTURA) (2014-

2020) 

123,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030111 DRUMURI SI PODURI - DJ 242A (2014-2020) 21,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030113 DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - 
DJ 255A - DN 25 

2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -182,914.77 0.00 0.00 0.00 0.00  

9702 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

9802 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

9902 Deficit 182,914.77 0.00 0.00 0.00 0.00  

990296 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 182,914.77 0.00 0.00 0.00 0.00  

               

  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE            

000102 TOTAL VENITURI 267,275.09   162,258.00 179,639.00 179,746.00  

499002 VENITURI PROPRII 96,755.50   105,881.00 105,881.00 105,881.00  

000202 I.  VENITURI CURENTE 260,513.00   158,358.00 175,739.00 175,846.00  

000302 A.  VENITURI FISCALE 298,749.30   207,705.00 175,086.00 175,193.00  

000402 A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL 

94,545.00   103,834.00 103,834.00 103,834.00  

000602 A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE 

94,545.00   103,834.00 103,834.00 103,834.00  

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 94,545.00   103,834.00 103,834.00 103,834.00  

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 82,935.00   82,935.00 82,935.00 82,935.00  

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

11,610.00   20,899.00 20,899.00 20,899.00  

001002 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII 

204,204.30   103,871.00 71,252.00 71,359.00  

1102 Sume defalcate din TVA 202,771.00   102,477.00 69,858.00 69,965.00  

110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judetelor   

63,773.00   63,110.00 50,633.00 50,740.00  

11020101 Sistemului de protectie a copilului, în baza 

standardelor de cost calculate pentru 
beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevazute în 

H.G. nr.426/2020; 

20,679.00   20,679.00 20,679.00 20,679.00  

11020102 Determinate de masurile de protectie de tip centre 
de zi si centre rezidentiale pentru persoane adulte cu 

handicap, în baza standardelor de cost calculate 

pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, 
prevazute în H.G. nr.426/2020; 

10,575.00   10,575.00 10,575.00 10,575.00  

11020103 Implementarii Programului pentru scoli al României 13,267.00   12,593.00 0.00 0.00  



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

A B 1 2 3 4 5 

11020104 Drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 

care frecventeaza învatamântul special, potrivit 
prevederilor Hotarârii Guvernului nr.564/2017 

privind modalitatea de acordare a drepturilor 

copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati 
în sistemul de învatamânt preuniversitar; 

3,052.00   3,027.00 3,027.00 3,027.00  

11020105 Cu bunuri si servicii pentru întretinerea curenta a 

unitatilor din învatamântul special si centrelor 

judetene de resurse si asistenta educationala din 
învatamântul special; 

3,850.00   3,992.00 4,108.00 4,215.00  

11020108 Platii sprijinului sub forma de contributii care va 

asigura completarea drepturilor salariale neacoperite 

din fondurile proprii ale unitatilor de cult locale, 
pentru personalul neclerical angajat în unitatile de 

cult din tara; 

11,610.00   11,610.00 11,610.00 11,610.00  

11020109 Burselor acordate elevilor care frecventeaza 

învatamântul special, potrivit prevederilor art. 82 ?i 
105 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 

740.00   634.00 634.00 634.00  

110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

drumuri  

13,960.00   11,168.00 11,168.00 11,168.00  

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

125,038.00   28,199.00 8,057.00 8,057.00  

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 

1,433.30   1,394.00 1,394.00 1,394.00  

160202 Impozit pe mijloacele de transport 1,368.00   1,368.00 1,368.00 1,368.00  

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 
persoane fizice 

83.00   83.00 83.00 83.00  

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 

persoane juridice 

1,285.00   1,285.00 1,285.00 1,285.00  

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 

autorizatii de functionare 

65.30   26.00 26.00 26.00  

001202 C.   VENITURI NEFISCALE -38,236.30   -49,347.00 653.00 653.00  

001302 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 428.00   428.00 428.00 428.00  

3002 Venituri din proprietate 428.00   428.00 428.00 428.00  

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 428.00   428.00 428.00 428.00  

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 

institutiile publice 

428.00   428.00 428.00 428.00  

001402 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -38,664.30   -49,775.00 225.00 225.00  

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 25.50   25.00 25.00 25.00  

330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea 

copiilor în unitatile de protectie sociala 

25.50   25.00 25.00 25.00  

3602 Diverse venituri 323.70   200.00 200.00 200.00  

360250 Alte venituri 323.70   200.00 200.00 200.00  

3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -39,013.50   -50,000.00 0.00 0.00  

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

(cu semnul minus) 

-39,013.50   -50,000.00 0.00 0.00  

001702 IV.  SUBVENTII 6,762.09   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

6,762.09   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

4202 Subventii de la bugetul de stat 6,762.09   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

002002 B.  Curente 6,762.09   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

420221 Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie 3,034.00   0.00 0.00 0.00  

420235 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 
unitatilor de asistenta medico-sociale 

3,697.00   3,900.00 3,900.00 3,900.00  

420273 Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, 

transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de 

origine animala 

31.09   0.00 0.00 0.00  

               

4902 TOTAL CHELTUIELI 267,275.09 0.00 162,258.00 179,639.00 179,746.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 267,366.09 0.00 162,258.00 179,639.00 179,746.00  

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 69,710.00 0.00 65,500.00 70,500.00 75,500.00  

    1001 Cheltuieli salariale in bani 66,551.00 0.00 \X \X \X  

    100101 Salarii de baza 56,601.00 0.00 \X \X \X  

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,679.00 0.00 \X \X \X  

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,680.00 0.00 \X \X \X  
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    100113 Drepturi de delegare 25.00 0.00 \X \X \X  

    100117 Indemnizatii de hrana 3,282.00 0.00 \X \X \X  

    100129 Stimulentul de risc. 1,017.00 0.00 \X \X \X  

    100130 Alte drepturi salariale in bani 267.00 0.00 \X \X \X  

    1002 Cheltuieli salariale in natura 1,902.00 0.00 \X \X \X  

    100206 Vouchere de vacanta 1,902.00 0.00 \X \X \X  

    1003 Contributii 1,257.00 0.00 \X \X \X  

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 28.00 0.00 \X \X \X  

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1.00 0.00 \X \X \X  

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.00 0.00 \X \X \X  

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 
si boli profesionale 

1.00 0.00 \X \X \X  

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.00 0.00 \X \X \X  

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1,215.00 0.00 \X \X \X  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 106,979.09 0.00 34,089.00 59,063.00 54,170.00  

    2001 Bunuri si servicii 11,179.50 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 264.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 341.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 4,145.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 663.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 351.00 0.00 \X \X \X  

    200107 Transport 108.50 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 598.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

467.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

4,242.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 43,690.00 0.00 \X \X \X  

    2003 Hrana 2,217.00 0.00 \X \X \X  

    200301 Hrana pentru oameni 2,217.00 0.00 \X \X \X  

    2004 Medicamente si materiale sanitare 411.00 0.00 \X \X \X  

    200401 Medicamente 208.00 0.00 \X \X \X  

    200402 Materiale sanitare 148.00 0.00 \X \X \X  

    200404 Dezinfectanti 55.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1,079.40 0.00 \X \X \X  

    200501 Uniforme si echipament 7.00 0.00 \X \X \X  

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 29.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 1,043.40 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 210.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 144.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 66.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 168.00 0.00 \X \X \X  

    2012 Consultanta si expertiza 170.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 453.00 0.00 \X \X \X  

    2014 Protectia muncii 25.00 0.00 \X \X \X  

    2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

2,925.10 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 44,451.09 0.00 \X \X \X  

    203001 Reclama si publicitate 340.00 0.00 \X \X \X  

    203002 Protocol si reprezentare 200.00 0.00 \X \X \X  

    203003 Prime de asigurare non-viata 65.00 0.00 \X \X \X  

    203004 Chirii 2.00 0.00 \X \X \X  

    203009 Executarea silita a creantelor bugetare 10.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 43,834.09 0.00 \X \X \X  

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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    5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 

15,000.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

40,116.00 0.00 31,805.00 31,805.00 31,805.00  

    5101 Transferuri curente  40,116.00 0.00 \X \X \X  

    510101 Transferuri catre institutii publice 23,786.00 0.00 \X \X \X  

    510139 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

9,077.00 0.00 \X \X \X  

    510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

7,253.00 0.00 \X \X \X  

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 19,166.00 0.00 18,620.00 6,027.00 6,027.00  

    5702 Ajutoare sociale 19,166.00 0.00 \X \X \X  

    570201 Ajutoare sociale in numerar 3,784.00 0.00 \X \X \X  

    570202 Ajutoare sociale in natura 15,382.00 0.00 \X \X \X  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  16,395.00 0.00 12,244.00 12,244.00 12,244.00  

    5901 Burse  740.00 0.00 \X \X \X  

    5911 Asociatii si fundatii 3,000.00 0.00 \X \X \X  

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11,610.00 0.00 \X \X \X  

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 1,045.00 0.00 \X \X \X  

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-91.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    85 TITLUL XXI  PLATI EFECTUATE IN ANII 
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-91.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 

-91.00 0.00 \X \X \X  

    850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent SF 

-91.00 0.00 \X \X \X  

5002 Partea I-a Servicii publice generale 66,575.00 0.00 59,502.00 70,965.00 80,965.00  

5102 Autoritati publice si actiuni externe 44,530.00 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 44,530.00 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26,550.00 0.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00  

    1001 Cheltuieli salariale in bani 25,750.00 0.00 \X \X \X  

    100101 Salarii de baza 23,740.00 0.00 \X \X \X  

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,600.00 0.00 \X \X \X  

    100113 Drepturi de delegare 10.00 0.00 \X \X \X  

    100117 Indemnizatii de hrana 400.00 0.00 \X \X \X  

    1002 Cheltuieli salariale in natura 300.00 0.00 \X \X \X  

    100206 Vouchere de vacanta 300.00 0.00 \X \X \X  

    1003 Contributii 500.00 0.00 \X \X \X  

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 500.00 0.00 \X \X \X  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17,780.00 0.00 23,597.00 30,060.00 35,060.00  

    2001 Bunuri si servicii 2,652.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 100.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 900.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 100.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 162.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 160.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

80.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

1,150.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 120.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 455.40 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 455.40 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 104.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 58.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 46.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6.00 0.00 \X \X \X  
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    2012 Consultanta si expertiza 160.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 300.00 0.00 \X \X \X  

    2014 Protectia muncii 20.00 0.00 \X \X \X  

    2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

2,312.60 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 11,650.00 0.00 \X \X \X  

    203001 Reclama si publicitate 340.00 0.00 \X \X \X  

    203002 Protocol si reprezentare 200.00 0.00 \X \X \X  

    203003 Prime de asigurare non-viata 65.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11,045.00 0.00 \X \X \X  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  200.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 200.00 0.00 \X \X \X  

510201 Autoritati executive si legislative 44,530.00 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

51020103 Autoritati executive 44,530.00 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

5102010305 Consiliul Judetean Galati 44,530.00 0.00 53,597.00 65,060.00 75,060.00  

5402 Alte servicii publice generale 22,045.00 0.00 5,905.00 5,905.00 5,905.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 22,045.00 0.00 5,905.00 5,905.00 5,905.00  

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 

15,000.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

7,045.00 0.00 5,905.00 5,905.00 5,905.00  

    5101 Transferuri curente  7,045.00 0.00 \X \X \X  

    510101 Transferuri catre institutii publice 7,045.00 0.00 \X \X \X  

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 

2,600.00 0.00 2,905.00 2,905.00 2,905.00  

540250 Alte servicii publice generale 4,445.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00  

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta 

Nationala 

812.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6002 Aparare 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    2001 Bunuri si servicii 310.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 12.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 5.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 100.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 15.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 5.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

10.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 

157.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 65.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 14.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 14.00 0.00 \X \X \X  

600202 Aparare nationala 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6102 Ordine publica si siguranta nationala 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    2001 Bunuri si servicii 323.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 5.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 5.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 143.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 20.00 0.00 \X \X \X  
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    200105 Carburanti si lubrifianti 10.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 85.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

30.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

25.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 70.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 30.00 0.00 \X \X \X  

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 143,565.00 0.00 102,756.00 90,279.00 90,386.00  

6502 Invatamant 21,309.00 0.00 20,246.00 7,769.00 7,876.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 21,309.00 0.00 20,246.00 7,769.00 7,876.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7,060.00 0.00 3,992.00 4,108.00 4,215.00  

    2001 Bunuri si servicii 2,344.50 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 32.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 92.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 861.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 131.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 33.00 0.00 \X \X \X  

    200107 Transport 80.50 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

47.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 

998.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 482.00 0.00 \X \X \X  

    2003 Hrana 455.00 0.00 \X \X \X  

    200301 Hrana pentru oameni 455.00 0.00 \X \X \X  

    2004 Medicamente si materiale sanitare 3.00 0.00 \X \X \X  

    200401 Medicamente 3.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 62.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 62.00 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 15.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 13.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 2.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 7.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 45.00 0.00 \X \X \X  

    2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale 

612.50 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 3,034.00 0.00 \X \X \X  

    203004 Chirii 2.00 0.00 \X \X \X  

    203009 Executarea silita a creantelor bugetare 10.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,022.00 0.00 \X \X \X  

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 13,509.00 0.00 15,620.00 3,027.00 3,027.00  

    5702 Ajutoare sociale 13,509.00 0.00 \X \X \X  

    570201 Ajutoare sociale in numerar 3,052.00 0.00 \X \X \X  

    570202 Ajutoare sociale in natura 10,457.00 0.00 \X \X \X  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  740.00 0.00 634.00 634.00 634.00  

    5901 Burse  740.00 0.00 \X \X \X  

650203 Invatamant prescolar si primar 7,915.00 0.00 7,481.00 0.00 0.00  

65020301 Invatamant prescolar 2,096.00 0.00 1,979.00 0.00 0.00  

65020302 Invatamant primar 5,819.00 0.00 5,502.00 0.00 0.00  

650204 Invatamant secundar 5,352.00 0.00 5,112.00 0.00 0.00  

65020401 Invatamant secundar inferior 5,352.00 0.00 5,112.00 0.00 0.00  
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650207 Invatamant nedefinibil prin nivel 7,862.00 0.00 7,653.00 7,769.00 7,876.00  

65020704 Invatamant special 7,862.00 0.00 7,653.00 7,769.00 7,876.00  

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

650251 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - 
Consiliul Judetean Galati 

180.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602 Sanatate 11,251.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 11,251.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 131.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 131.00 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 170.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 170.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

10,950.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00  

    5101 Transferuri curente  10,950.00 0.00 \X \X \X  

    510139 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

3,697.00 0.00 \X \X \X  

    510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

7,253.00 0.00 \X \X \X  

660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11,030.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00  

66020601 Spitale generale 7,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060101 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA 

SF. APOSTOL ANDREI 

1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060102 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 
CUVIOASA PARASCHEVA 

1,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 692.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060124 SPITAL MUNICIPAL ANTON CINCU 1,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060109 Sanatate - Consiliul Judetean Galati 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

66020603 Unitati medico-sociale 3,697.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00  

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

66025051 Alte institutii si actiuni sanitare  - Consiliul Judetean 
Galati 

221.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702 Cultura, recreere si religie 35,783.00 0.00 34,610.00 34,610.00 34,610.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 35,874.00 0.00 34,610.00 34,610.00 34,610.00  

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,160.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00  

    1001 Cheltuieli salariale in bani 3,930.00 0.00 \X \X \X  

    100101 Salarii de baza 3,600.00 0.00 \X \X \X  

    100113 Drepturi de delegare 10.00 0.00 \X \X \X  

    100117 Indemnizatii de hrana 230.00 0.00 \X \X \X  

    100130 Alte drepturi salariale in bani 90.00 0.00 \X \X \X  

    1002 Cheltuieli salariale in natura 130.00 0.00 \X \X \X  

    100206 Vouchere de vacanta 130.00 0.00 \X \X \X  

    1003 Contributii 100.00 0.00 \X \X \X  

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 100.00 0.00 \X \X \X  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3,263.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00  

    2001 Bunuri si servicii 1,190.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 5.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 20.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 545.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 40.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 5.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 40.00 0.00 \X \X \X  

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

300.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

235.00 0.00 \X \X \X  
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    2002 Reparatii curente 50.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 35.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 35.00 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 36.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 28.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 8.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 150.00 0.00 \X \X \X  

    2012 Consultanta si expertiza 10.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 15.00 0.00 \X \X \X  

    2014 Protectia muncii 5.00 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 1,772.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,772.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

16,741.00 0.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00  

    5101 Transferuri curente  16,741.00 0.00 \X \X \X  

    510101 Transferuri catre institutii publice 16,741.00 0.00 \X \X \X  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  11,710.00 0.00 11,610.00 11,610.00 11,610.00  

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11,610.00 0.00 \X \X \X  

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 100.00 0.00 \X \X \X  

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-91.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    85 TITLUL XXI  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-91.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent 

-91.00 0.00 \X \X \X  

    850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent SF 

-91.00 0.00 \X \X \X  

670203 Servicii culturale 22,501.00 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00  

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 5,760.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00  

67020303 Muzee 12,041.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00  

6702030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 1,865.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00  

6702030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 2,608.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00  

6702030303 COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 
NATURII RASVAN ANGHELUTA 

7,568.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00  

67020330 Alte servicii culturale 4,700.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00  

670206 Servicii religioase 11,610.00 0.00 11,610.00 11,610.00 11,610.00  

670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 1,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

670251 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 

iCJ GALATI 

1,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6802 Asigurari si asistenta sociala 75,222.00 0.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 75,222.00 0.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00  

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,000.00 0.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00  

    1001 Cheltuieli salariale in bani 36,871.00 0.00 \X \X \X  

    100101 Salarii de baza 29,261.00 0.00 \X \X \X  

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,679.00 0.00 \X \X \X  

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 80.00 0.00 \X \X \X  

    100113 Drepturi de delegare 5.00 0.00 \X \X \X  

    100117 Indemnizatii de hrana 2,652.00 0.00 \X \X \X  

    100129 Stimulentul de risc. 1,017.00 0.00 \X \X \X  

    100130 Alte drepturi salariale in bani 177.00 0.00 \X \X \X  

    1002 Cheltuieli salariale in natura 1,472.00 0.00 \X \X \X  

    100206 Vouchere de vacanta 1,472.00 0.00 \X \X \X  

    1003 Contributii 657.00 0.00 \X \X \X  

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 28.00 0.00 \X \X \X  

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1.00 0.00 \X \X \X  

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.00 0.00 \X \X \X  
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    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 

1.00 0.00 \X \X \X  

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.00 0.00 \X \X \X  

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 615.00 0.00 \X \X \X  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 24,440.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  

    2001 Bunuri si servicii 3,960.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 110.00 0.00 \X \X \X  

    200102 Materiale pentru curatenie 219.00 0.00 \X \X \X  

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1,596.00 0.00 \X \X \X  

    200104 Apa, canal si salubritate 357.00 0.00 \X \X \X  

    200105 Carburanti si lubrifianti 136.00 0.00 \X \X \X  

    200107 Transport 28.00 0.00 \X \X \X  

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 237.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 

1,277.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 111.00 0.00 \X \X \X  

    2003 Hrana 1,762.00 0.00 \X \X \X  

    200301 Hrana pentru oameni 1,762.00 0.00 \X \X \X  

    2004 Medicamente si materiale sanitare 408.00 0.00 \X \X \X  

    200401 Medicamente 205.00 0.00 \X \X \X  

    200402 Materiale sanitare 148.00 0.00 \X \X \X  

    200404 Dezinfectanti 55.00 0.00 \X \X \X  

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 352.00 0.00 \X \X \X  

    200501 Uniforme si echipament 7.00 0.00 \X \X \X  

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 29.00 0.00 \X \X \X  

    200530 Alte obiecte de inventar 316.00 0.00 \X \X \X  

    2006 Daplasari, detasari, transferari 55.00 0.00 \X \X \X  

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 45.00 0.00 \X \X \X  

    200602 Deplasari în strainatate 10.00 0.00 \X \X \X  

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 5.00 0.00 \X \X \X  

    2013 Pregatire profesionala 93.00 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 17,694.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 17,694.00 0.00 \X \X \X  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

5,380.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00  

    5101 Transferuri curente  5,380.00 0.00 \X \X \X  

    510139 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

5,380.00 0.00 \X \X \X  

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5,657.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00  

    5702 Ajutoare sociale 5,657.00 0.00 \X \X \X  

    570201 Ajutoare sociale in numerar 732.00 0.00 \X \X \X  

    570202 Ajutoare sociale in natura 4,925.00 0.00 \X \X \X  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  745.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 745.00 0.00 \X \X \X  

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 1,133.00 0.00 500.00 500.00 500.00  

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 17,852.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00  

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 17,852.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00  

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 50,357.00 0.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00  

680212 Unitati de asistenta medico-sociale 5,880.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00  

68021201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 5,380.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00  

68021202 Consiliul Judetean Galati 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, 
Locuinte, Mediu si Ape 

3,131.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

A B 1 2 3 4 5 

    5911 Asociatii si fundatii 3,000.00 0.00 \X \X \X  

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

7402 Protectia mediului 131.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 131.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

    2030 Alte cheltuieli 131.09 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 131.09 0.00 \X \X \X  

740203 Reducerea si controlul poluarii 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

74020301 Consiliul Judetean Galati 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00  

7902 Partea a V-a Actiuni economice 53,192.00 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

8402 Transporturi 53,192.00 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 53,192.00 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 53,192.00 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

    2001 Bunuri si servicii 400.00 0.00 \X \X \X  

    200101 Furnituri de birou 0.00 0.00 \X \X \X  

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 

400.00 0.00 \X \X \X  

    2002 Reparatii curente 42,792.00 0.00 \X \X \X  

    2030 Alte cheltuieli 10,000.00 0.00 \X \X \X  

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000.00 0.00 \X \X \X  

840203 Transport rutier 53,192.00 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

84020301 Drumuri si poduri 53,192.00 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

8402030101 Consiliul Judetean Galati 53,192.00 0.00 0.00 18,395.00 8,395.00  

9602 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

9702 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

9802 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

9902 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

990296 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

               

  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE            

000102 TOTAL VENITURI 519,850.60   50,000.00 0.00 0.00  

000202 I.  VENITURI CURENTE 39,013.50   50,000.00 0.00 0.00  

001202 C.   VENITURI NEFISCALE 39,013.50   50,000.00 0.00 0.00  

001402 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 39,013.50   50,000.00 0.00 0.00  

3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 39,013.50   50,000.00 0.00 0.00  

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 39,013.50   50,000.00 0.00 0.00  

001702 IV.  SUBVENTII 139,500.60   0.00 0.00 0.00  

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

139,500.60   0.00 0.00 0.00  

4202 Subventii de la bugetul de stat 139,500.60   0.00 0.00 0.00  

001902 A. De capital 1,734.00   0.00 0.00 0.00  

420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea investitiilor în sanatate 

1,734.00   0.00 0.00 0.00  

42021601 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii în urgenta în 
sanatate 

1,734.00   0.00 0.00 0.00  

420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 
aferente perioadei de programare 2014-2020 

129,991.60   0.00 0.00 0.00  

420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru Programul national de investitii Anghel 

Saligny. 

7,775.00   0.00 0.00 0.00  

4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul 341,336.50   0.00 0.00 0.00  
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platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 2014-2020 

480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 171,686.50   0.00 0.00 0.00  

48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 

171,686.50   0.00 0.00 0.00  

480202 Fondul Social European (FSE) 11,857.00   0.00 0.00 0.00  

48020202 Sume primite in contul platilor efectuate in anii 

anteriori 

11,857.00   0.00 0.00 0.00  

480203 Fondul de Coeziune (FC) 148,221.00   0.00 0.00 0.00  

48020301 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

148,221.00   0.00 0.00 0.00  

480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 

1,677.00   0.00 0.00 0.00  

48020501 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 

1,677.00   0.00 0.00 0.00  

480212 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 7,895.00   0.00 0.00 0.00  

48021201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 

7,895.00   0.00 0.00 0.00  

               

4902 TOTAL CHELTUIELI 702,765.37 0.00 50,000.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 498,314.25 0.00 0.00 0.00 0.00  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

11,902.15 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5102 Transferuri de capital 11,902.15 0.00 \X \X \X  

    510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

10,472.15 0.00 \X \X \X  

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 1,430.00 0.00 \X \X \X  

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5501 A. Transferuri interne 500.00 0.00 \X \X \X  

    550142 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara 

500.00 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

485,912.10 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 

258,378.10 0.00 \X \X \X  

    580101 Finantare nationala 79,093.60 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 171,686.50 0.00 \X \X \X  

    580103 Cheltuieli neeligibile 7,598.00 0.00 \X \X \X  

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 14,040.00 0.00 \X \X \X  

    580201 Finantare nationala 2,183.00 0.00 \X \X \X  

    580202 Finantare externa nerambursabila 11,857.00 0.00 \X \X \X  

    5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 198,431.00 0.00 \X \X \X  

    580301 Finantare nationala 50,210.00 0.00 \X \X \X  

    580302 Finantare externa nerambursabila 148,221.00 0.00 \X \X \X  

    5805 Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 

4,519.00 0.00 \X \X \X  

    580501 Finantare nationala 1,425.00 0.00 \X \X \X  

    580502 Finantare externa nerambursabila 1,677.00 0.00 \X \X \X  

    580503 Cheltuieli neeligibile 1,417.00 0.00 \X \X \X  

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate 
(ENI) 

10,544.00 0.00 \X \X \X  

    581201 Finantare nationala 1,099.00 0.00 \X \X \X  

    581202 Finantare externa nerambursabila 7,895.00 0.00 \X \X \X  

    581203 Cheltuieli neeligibile 1,550.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 204,451.12 0.00 50,000.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 204,451.12 0.00 50,000.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 201,867.71 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 149,148.86 0.00 \X \X \X  

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 1,182.95 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 6,521.00 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 45,014.90 0.00 \X \X \X  
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    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 2,583.41 0.00 \X \X \X  

5002 Partea I-a Servicii publice generale 4,838.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

5102 Autoritati publice si actiuni externe 4,131.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5501 A. Transferuri interne 500.00 0.00 \X \X \X  

    550142 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara 

500.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 3,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 3,631.90 0.00 \X \X \X  

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 969.25 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 94.00 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 2,568.65 0.00 \X \X \X  

510201 Autoritati executive si legislative 4,131.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

51020103 Autoritati executive 4,131.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

5102010305 Consiliul Judetean Galati 4,131.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

5402 Alte servicii publice generale 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

707.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5102 Transferuri de capital 707.00 0.00 \X \X \X  

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 707.00 0.00 \X \X \X  

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 

107.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

540250 Alte servicii publice generale 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta 
Nationala 

61.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6002 Aparare 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 61.00 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 61.00 0.00 \X \X \X  

600202 Aparare nationala 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 239,479.97 0.00 50,000.00 0.00 0.00  

6502 Invatamant 4,370.95 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 2,642.10 0.00 0.00 0.00 0.00  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

2,642.10 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 
(FEDR) 

1,607.10 0.00 \X \X \X  

    580101 Finantare nationala 167.60 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 1,439.50 0.00 \X \X \X  

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 665.00 0.00 \X \X \X  

    580201 Finantare nationala 100.00 0.00 \X \X \X  

    580202 Finantare externa nerambursabila 565.00 0.00 \X \X \X  

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate 

(ENI) 

370.00 0.00 \X \X \X  

    581201 Finantare nationala 37.00 0.00 \X \X \X  

    581202 Finantare externa nerambursabila 333.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,728.85 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 1,728.85 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 1,728.85 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 806.00 0.00 \X \X \X  

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 45.00 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 74.40 0.00 \X \X \X  
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    710130 Alte active fixe 803.45 0.00 \X \X \X  

650207 Invatamant nedefinibil prin nivel 2,752.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

65020704 Invatamant special 2,752.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 1,618.45 0.00 0.00 0.00 0.00  

650251 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - 

Consiliul Judetean Galati 

1,609.45 0.00 0.00 0.00 0.00  

650252 Consolidarea capacitatii de reactie la criza sanitara 

COVID 19 in unitatile de invatamant special din 
judetul Galati 

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

650253 Acces la educatie in mediul online in contextul 

crizei sanitare COVID 19 in unitatile de invatamant 

special din judetul Galati 

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602 Sanatate 158,956.21 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 94,806.15 0.00 0.00 0.00 0.00  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

10,472.15 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5102 Transferuri de capital 10,472.15 0.00 \X \X \X  

    510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

10,472.15 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

84,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 

79,635.00 0.00 \X \X \X  

    580101 Finantare nationala 23,402.00 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 54,318.00 0.00 \X \X \X  

    580103 Cheltuieli neeligibile 1,915.00 0.00 \X \X \X  

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate 

(ENI) 

4,699.00 0.00 \X \X \X  

    581201 Finantare nationala 471.00 0.00 \X \X \X  

    581202 Finantare externa nerambursabila 3,244.00 0.00 \X \X \X  

    581203 Cheltuieli neeligibile 984.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 64,150.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 64,150.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 61,566.65 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 48,219.90 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 6,270.60 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 7,076.15 0.00 \X \X \X  

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 2,583.41 0.00 \X \X \X  

660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 90,070.15 0.00 0.00 0.00 0.00  

66020601 Spitale generale 90,070.15 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060101 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA 

SF. APOSTOL ANDREI 

8,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060102 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 
CUVIOASA PARASCHEVA 

1,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 307.15 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060111 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 
PENTRU SP SF. APOSTOL ANDREI 

29,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060112 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PT SP 

BOLI INFECTIOASE SF. CUV. PARASCHEVA 

413.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060114 ASIG. ACCES LA SERVICII DE SANATATE IN 
REGIM AMBULATORIU PT POPULATIA JUD 

VRANCEA, BUZAU, BRAILA SI GALATI 

692.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060117 EXTINDERE, REABILITARE , MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 
SPECIALITATE AL SP DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 

10,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060118 DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP BOLI INFECTIOASE SF. 
CUVIOASA PARASCHEVA 

76.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060119 EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP ORASENESC TARGU 
BUJOR 

13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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6602060120 EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 
SPECIALITATE AL SP JUD SF. APOSTOL 

ANDREI 

13,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060122 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 

PENTRU SPITALUL ORASENESC TARGU 
BUJOR 

5,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060123 SANATATEA PE MAINI BUNE (SPITALUL 

ORASENESC TG. BUJOR) 

4,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060124 SPITAL MUNICIPAL ANTON CINCU 399.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6602060109 Sanatate - Consiliul Judetean Galati 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 68,886.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 68,886.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

66025051 Alte institutii si actiuni sanitare  - Consiliul Judetean 

Galati 

63,630.06 0.00 30,000.00 0.00 0.00  

66025052 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 în judetul Galati 

26.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

66025053 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli 

Infectioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galati si 

Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci 

26.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

66025054 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei 
sanitare COVID – 19 prin crearea Sectiei modulare 

ATI, Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. 

Cuvioasa Parascheva” Galati 

24.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

66025059 Cresterea sigurantei pacientilor in struct spitalicesti 5,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702 Cultura, recreere si religie 61,301.91 0.00 20,000.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 16,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

718.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5102 Transferuri de capital 718.00 0.00 \X \X \X  

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 718.00 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

16,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 

6,064.00 0.00 \X \X \X  

    580101 Finantare nationala 782.00 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 4,492.00 0.00 \X \X \X  

    580103 Cheltuieli neeligibile 790.00 0.00 \X \X \X  

    5805 Programe din Fondul European pentru Pescuit si 
Afaceri maritime (FEPAM) 

4,519.00 0.00 \X \X \X  

    580501 Finantare nationala 1,425.00 0.00 \X \X \X  

    580502 Finantare externa nerambursabila 1,677.00 0.00 \X \X \X  

    580503 Cheltuieli neeligibile 1,417.00 0.00 \X \X \X  

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate 

(ENI) 

5,475.00 0.00 \X \X \X  

    581201 Finantare nationala 591.00 0.00 \X \X \X  

    581202 Finantare externa nerambursabila 4,318.00 0.00 \X \X \X  

    581203 Cheltuieli neeligibile 566.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44,525.91 0.00 20,000.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 44,525.91 0.00 20,000.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 44,525.91 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 40,190.26 0.00 \X \X \X  

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 21.00 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 4,314.65 0.00 \X \X \X  

670203 Servicii culturale 6,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

67020303 Muzee 6,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702030303 COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII RASVAN ANGHELUTA 

119.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702030305 RESTAURARE SI AMENAJARE CASA 

COLECTIILOR (FOSTA FARMACIE TINC) 

3,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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6702030306 CONSOLIDARE, RESTAURARE SI 

AMENAJARE MUZEUL CASA CUZA VODA 

2,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

67020330 Alte servicii culturale 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

670205 Servicii recreative si sportive 7,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive si de agrement 

7,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702050301 ESCAPELAND 2,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702050306 BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC 

PESCARESC ZATUN 2 

1,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702050307 SPATIU EXPOZITIONAL ZONA 
PESCAREASCA PRUT - DUNARE 

2,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6702050308 Spatiu comun de dialog pt dezv sustenabila a zonei 

pescaresti Prut Dunare 

136.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 47,352.91 0.00 20,000.00 0.00 0.00  

670251 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 
iCJ GALATI 

44,484.91 0.00 20,000.00 0.00 0.00  

670252 Trecutul are un nou viitor 2,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6802 Asigurari si asistenta sociala 14,850.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 13,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5102 Transferuri de capital 5.00 0.00 \X \X \X  

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 5.00 0.00 \X \X \X  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

13,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 13,375.00 0.00 \X \X \X  

    580201 Finantare nationala 2,083.00 0.00 \X \X \X  

    580202 Finantare externa nerambursabila 11,292.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,470.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 1,470.90 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 1,470.90 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 710.20 0.00 \X \X \X  

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 168.70 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 592.00 0.00 \X \X \X  

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 508.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 508.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 13,539.70 0.00 0.00 0.00 0.00  

680212 Unitati de asistenta medico-sociale 799.20 0.00 0.00 0.00 0.00  

68021201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

68021202 Consiliul Judetean Galati 794.20 0.00 0.00 0.00 0.00  

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, 

Locuinte, Mediu si Ape 

199,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

7402 Protectia mediului 199,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 198,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

198,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 198,431.00 0.00 \X \X \X  

    580301 Finantare nationala 50,210.00 0.00 \X \X \X  

    580302 Finantare externa nerambursabila 148,221.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 660.00 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 660.00 0.00 \X \X \X  

740203 Reducerea si controlul poluarii 199,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

74020301 Consiliul Judetean Galati 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

74020302 SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DESEURILOR IN JUDETUL GALATI 

198,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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7902 Partea a V-a Actiuni economice 259,294.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402 Transporturi 259,294.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

    01 CHELTUIELI CURENTE 171,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

171,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 

171,072.00 0.00 \X \X \X  

    580101 Finantare nationala 54,742.00 0.00 \X \X \X  

    580102 Finantare externa nerambursabila 111,437.00 0.00 \X \X \X  

    580103 Cheltuieli neeligibile 4,893.00 0.00 \X \X \X  

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 88,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 88,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7101 Active fixe 88,222.50 0.00 \X \X \X  

    710101 Constructii 59,222.50 0.00 \X \X \X  

    710130 Alte active fixe 29,000.00 0.00 \X \X \X  

840203 Transport rutier 259,294.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

84020301 Drumuri si poduri 259,294.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030101 Consiliul Judetean Galati 88,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030107 DRUMURI SI PODURI - DJ 251A (2014-2020) 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030108 DRUMURI SI PODURI - DJ 254 (2014-2020) 19,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030110 EXTINDERE VARIANTA OCOLITOARE A 

MUNICIPIULUI GALATI (CENTURA) (2014-

2020) 

123,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030111 DRUMURI SI PODURI - DJ 242A (2014-2020) 21,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

8402030113 DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - 

DJ 255A - DN 25 

2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -182,914.77 0.00 0.00 0.00 0.00  

9702 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

9802 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

9902 Deficit 182,914.77 0.00 0.00 0.00 0.00  

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 182,914.77 0.00 0.00 0.00 0.00  

 

 

 

 

Anexa nr. 2 

 

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

capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 

2022 şi estimări pe anii 2023—2025 

 
-mii lei- 

    Buget 2022 Estimări 

    Prevederi anuale 2023 2024 2025 

Cod Denumire indicator Program an  

din care 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE 

DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 588,833.87   543,532.00 562,093.00 581,478.00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 324,528.34   315,594.70 328,626.70 342,165.70 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 324,528.34   315,594.70 328,626.70 342,165.70 

001310 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 230.20   251.70 262.70 273.70 
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3010 Venituri din proprietate 230.20   251.70 262.70 273.70 

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 219.20   251.70 262.70 273.70 

30100530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 
institutiile publice 

219.20   251.70 262.70 273.70 

301050 Alte venituri din proprietate 11.00   0.00 0.00 0.00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 324,298.14   315,343.00 328,364.00 341,892.00 

3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 322,478.60   314,487.00 327,508.00 341,036.00 

331008 Venituri din prestari de servicii 4,662.80   4,742.00 4,873.00 5,011.00 

331020 Venituri din cercetare 3.30   5.00 7.00 9.00 

331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de 

asigurari sociale de sanatate 

219,842.70   203,870.00 211,785.00 219,991.00 

331030 Venituri din contractele incheiate cu directiile de 
sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 

93,189.80   100,665.00 105,379.00 110,288.00 

331032 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de 

medicina legala 

4,771.00   5,196.00 5,455.00 5,728.00 

331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 9.00   9.00 9.00 9.00 

3610 Diverse venituri 1,782.00   856.00 856.00 856.00 

361050 Alte venituri 1,782.00   856.00 856.00 856.00 

3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.54   0.00 0.00 0.00 

371001 Donatii si sponsorizari 37.54   0.00 0.00 0.00 

371003 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 

semnul minus) 

-1,649.20   0.00 0.00 0.00 

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,649.20   0.00 0.00 0.00 

001710 IV.  SUBVENTII 236,631.40   227,937.30 233,466.30 239,312.30 

001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

236,631.40   227,937.30 233,466.30 239,312.30 

4210 Subventii de la bugetul de stat 2,472.15   0.00 0.00 0.00 

421070 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice 

finantate partial sau integral din venituri proprii 

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 
aferente perioadei de programare 2014-2020 

2,472.15   0.00 0.00 0.00 

4310 Subventii de la alte administratii 234,159.25   227,937.30 233,466.30 239,312.30 

431009 Subventii pentru institutii publice 32,863.00   31,805.00 31,805.00 31,805.00 

431010 Subventii din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  

7,253.00   0.00 0.00 0.00 

431014 Subventii din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

8,738.15   0.00 0.00 0.00 

431016 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru 

finantarea investitiilor în sanatate 

1,734.00   0.00 0.00 0.00 

43101601 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru 

finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 

comunicatii în urgenta în sanatate 

1,734.00   0.00 0.00 0.00 

431019 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii 
de dezvoltare 

1,430.00   0.00 0.00 0.00 

431033 Subventii din bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 
cresterilor salariale 

182,141.10   196,132.30 201,661.30 207,507.30 

4810 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 

2014-2020 

27,674.13   0.00 0.00 0.00 

481001 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 27,464.13   0.00 0.00 0.00 

48100101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 27,464.13   0.00 0.00 0.00 

481012 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 210.00   0.00 0.00 0.00 

48101201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 210.00   0.00 0.00 0.00 

              

4910 TOTAL CHELTUIELI 599,401.07 5,299.09 543,532.00 562,093.00 581,478.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 588,710.28 5,299.09 543,532.00 562,093.00 581,478.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 387,856.00 0.00 398,570.00 411,335.00 424,736.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 370,811.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 236,194.00 0.00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 75,135.00 0.00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 26,071.00 0.00 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 10,670.00 0.00 \X \X \X 
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    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 12.00 0.00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 87.00 0.00 \X \X \X 

    100114 Indemnizatii de  detasare 200.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 13,255.00 0.00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 9,187.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 6,249.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 6,249.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 10,796.00 0.00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 2,304.70 0.00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj -19.90 0.00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.30 0.00 \X \X \X 

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 

0.05 0.00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.05 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 8,510.80 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166,749.35 5,299.09 144,110.00 149,896.00 155,870.00 

    2001 Bunuri si servicii 51,462.20 751.46 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 913.00 31.14 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 2,232.00 70.82 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 14,457.00 78.85 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 4,038.00 29.90 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 611.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 2,364.00 24.04 \X \X \X 

    200107 Transport 815.20 30.77 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,121.50 0.00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5,906.50 104.05 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 19,004.00 381.90 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 4,236.00 24.67 \X \X \X 

    2003 Hrana 4,188.00 92.58 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3,873.00 92.58 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 315.00 0.00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 91,891.75 4,280.51 \X \X \X 

    200401 Medicamente 47,762.41 2,763.56 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 21,580.34 811.95 \X \X \X 

    200403 Reactivi 18,483.00 643.15 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 4,066.00 61.84 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,875.00 106.37 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 585.00 0.00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 964.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 2,326.00 106.37 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 165.50 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 154.50 0.00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 11.00 0.00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 1,996.00 7.90 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 38.00 0.00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 200.00 5.00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 514.00 0.00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 4,095.40 26.47 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 4,087.50 4.13 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 24.00 0.00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 22.00 0.00 \X \X \X 

    203004 Chirii 1,047.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,994.50 4.13 \X \X \X 

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

31,386.93 0.00 0.00 0.00 0.00 
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    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 31,153.93 0.00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 3,567.15 0.00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 27,464.13 0.00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 122.65 0.00 \X \X \X 

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 233.00 0.00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 23.00 0.00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 210.00 0.00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2,718.00 0.00 852.00 862.00 872.00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 2,718.00 0.00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12,433.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 12,433.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 12,033.10 0.00 \X \X \X 

    710101 Constructii 1,358.00 0.00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 9,707.97 0.00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 286.00 0.00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 681.13 0.00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 400.00 0.00 \X \X \X 

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-1,742.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

    85 TITLUL XXI  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-1,742.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 

-1,742.31 0.00 \X \X \X 

    850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 

curent SF 

-1,742.31 0.00 \X \X \X 

5010 Partea I-a Servicii publice generale 8,167.00 0.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 

5410 Alte servicii publice generale 8,167.00 0.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7,460.00 0.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5,000.00 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4,782.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 4,499.00 0.00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 270.00 0.00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 3.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 107.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 107.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 111.00 0.00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 0.70 0.00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 0.10 0.00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.30 0.00 \X \X \X 

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 
boli profesionale 

0.05 0.00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.05 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 109.80 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,460.00 0.00 320.00 320.00 320.00 

    2001 Bunuri si servicii 2,161.50 0.00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 17.00 0.00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 10.00 0.00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 133.00 0.00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 72.00 0.00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 346.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 78.00 0.00 \X \X \X 

    200107 Transport 2.00 0.00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22.50 0.00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,329.00 0.00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 152.00 0.00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 140.00 0.00 \X \X \X 
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    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 35.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 35.00 0.00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 42.00 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 42.00 0.00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 22.00 0.00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 33.00 0.00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 26.50 0.00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 10.00 0.00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 6.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10.50 0.00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 707.00 0.00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 680.00 0.00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7.00 0.00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 20.00 0.00 \X \X \X 

541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 2,722.00 0.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00 

541050 Alte servicii publice generale 5,445.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 

6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 591,234.07 5,299.09 537,412.00 555,973.00 575,358.00 

6510 Invatamant 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    2001 Bunuri si servicii 18.00 0.00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 3.00 0.00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 1.00 0.00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 1.00 0.00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 13.00 0.00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 3.00 0.00 \X \X \X 

651007 Invatamant nedefinibil prin nivel 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

65100704 Invatamant special 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6610 Sanatate 565,612.07 5,299.09 514,762.00 533,323.00 552,708.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 556,390.28 5,299.09 514,762.00 533,323.00 552,708.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 367,366.00 0.00 377,270.00 390,035.00 403,436.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 351,325.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 219,023.00 0.00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 74,176.00 0.00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 25,960.00 0.00 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 10,670.00 0.00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 12.00 0.00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 61.00 0.00 \X \X \X 

    100114 Indemnizatii de  detasare 200.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 12,039.00 0.00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 9,184.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 5,698.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 5,698.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 10,343.00 0.00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 2,304.00 0.00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj -20.00 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 8,059.00 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155,378.35 5,299.09 136,640.00 142,426.00 148,400.00 

    2001 Bunuri si servicii 43,024.70 751.46 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 846.00 31.14 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 2,136.00 70.82 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 12,590.00 78.85 \X \X \X 
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    200104 Apa, canal si salubritate 3,802.00 29.90 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 198.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 2,265.00 24.04 \X \X \X 

    200107 Transport 768.20 30.77 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 896.00 0.00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,069.50 104.05 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 15,454.00 381.90 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 3,814.00 24.67 \X \X \X 

    2003 Hrana 3,473.00 92.58 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3,473.00 92.58 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 91,887.75 4,280.51 \X \X \X 

    200401 Medicamente 47,761.41 2,763.56 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 21,580.34 811.95 \X \X \X 

    200403 Reactivi 18,483.00 643.15 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 4,063.00 61.84 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,725.00 106.37 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 570.00 0.00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 959.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 2,196.00 106.37 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 90.50 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 85.50 0.00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 5.00 0.00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 1,996.00 7.90 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 22.00 0.00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 190.00 5.00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 473.00 0.00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 4,048.40 26.47 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 2,634.00 4.13 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 14.00 0.00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 10.00 0.00 \X \X \X 

    203004 Chirii 983.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,627.00 4.13 \X \X \X 

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

31,153.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 31,153.93 0.00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 3,567.15 0.00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 27,464.13 0.00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 122.65 0.00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2,492.00 0.00 852.00 862.00 872.00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 2,492.00 0.00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10,964.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 10,964.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 10,964.10 0.00 \X \X \X 

    710101 Constructii 1,302.00 0.00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 8,943.97 0.00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 119.00 0.00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 599.13 0.00 \X \X \X 

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-1,742.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

    85 TITLUL XXI  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-1,742.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 

curent 

-1,742.31 0.00 \X \X \X 

    850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent SF 

-1,742.31 0.00 \X \X \X 

661006 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 565,612.07 5,299.09 514,762.00 533,323.00 552,708.00 
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66100601 Spitale generale 561,915.07 5,299.09 510,862.00 529,423.00 548,808.00 

6610060101 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. 

APOSTOL ANDREI 

354,915.34 1,199.28 329,625.00 346,104.00 363,409.00 

6610060102 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 
CUVIOASA PARASCHEVA 

72,475.50 2,336.66 56,270.00 58,283.00 60,296.00 

6610060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 43,044.23 189.55 48,773.00 48,773.00 48,773.00 

6610060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 12,234.50 0.00 12,380.00 12,440.00 12,500.00 

6610060124 SPITAL MUNICIPAL ANTON CINCU 79,245.50 1,573.60 63,814.00 63,823.00 63,830.00 

66100603 Unitati medico-sociale 3,697.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 

6710 Cultura, recreere si religie 19,946.00 0.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 19,189.00 0.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11,590.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 10,996.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 10,188.00 0.00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 55.00 0.00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 16.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 737.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 336.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 336.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 258.00 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 258.00 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7,229.00 0.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 

    2001 Bunuri si servicii 5,309.00 0.00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 46.00 0.00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 41.00 0.00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1,218.00 0.00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 145.00 0.00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 65.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 3.00 0.00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 188.00 0.00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 508.00 0.00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3,095.00 0.00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 252.00 0.00 \X \X \X 

    2003 Hrana 310.00 0.00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 310.00 0.00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 4.00 0.00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 1.00 0.00 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 3.00 0.00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 72.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 72.00 0.00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 28.00 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 22.00 0.00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 6.00 0.00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 14.00 0.00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 10.00 0.00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 17.00 0.00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 14.00 0.00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 1,199.00 0.00 \X \X \X 

    203004 Chirii 64.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,135.00 0.00 \X \X \X 

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 233.00 0.00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 23.00 0.00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 210.00 0.00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 137.00 0.00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 357.00 0.00 \X \X \X 

    710101 Constructii 56.00 0.00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 84.00 0.00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 160.00 0.00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 57.00 0.00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 400.00 0.00 \X \X \X 

671003 Servicii culturale 19,946.00 0.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 

67100303 Muzee 13,133.00 0.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 

6710030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 1,904.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

6710030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 2,922.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 

6710030303 COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 

RASVAN ANGHELUTA 

8,307.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

67100330 Alte servicii culturale 6,813.00 0.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 

6810 Asigurari si asistenta sociala 5,655.00 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 5,650.00 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3,900.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 3,708.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 2,484.00 0.00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 904.00 0.00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 111.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 209.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 108.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 108.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 84.00 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 84.00 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,661.00 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

    2001 Bunuri si servicii 949.00 0.00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 4.00 0.00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 45.00 0.00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 513.00 0.00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 18.00 0.00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 1.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 18.00 0.00 \X \X \X 

    200107 Transport 45.00 0.00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 15.00 0.00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 290.00 0.00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 30.00 0.00 \X \X \X 

    2003 Hrana 405.00 0.00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 400.00 0.00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 5.00 0.00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 40.00 0.00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 15.00 0.00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 5.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 20.00 0.00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 5.00 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5.00 0.00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2.00 0.00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 2.00 0.00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 228.00 0.00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 6.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 222.00 0.00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 89.00 0.00 \X \X \X 
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    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 5.00 0.00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 5.00 0.00 \X \X \X 

681012 Unitati de asistenta medico-sociale 5,655.00 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 

68101201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 5,655.00 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -10,567.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9910 Deficit 10,567.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 10,444.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

              

  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE           

000110 TOTAL VENITURI 545,136.24   543,532.00 562,093.00 581,478.00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 322,879.14   315,594.70 328,626.70 342,165.70 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 322,879.14   315,594.70 328,626.70 342,165.70 

001310 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 230.20   251.70 262.70 273.70 

3010 Venituri din proprietate 230.20   251.70 262.70 273.70 

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 219.20   251.70 262.70 273.70 

30100530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 

institutiile publice 

219.20   251.70 262.70 273.70 

301050 Alte venituri din proprietate 11.00   0.00 0.00 0.00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 322,648.94   315,343.00 328,364.00 341,892.00 

3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 322,478.60   314,487.00 327,508.00 341,036.00 

331008 Venituri din prestari de servicii 4,662.80   4,742.00 4,873.00 5,011.00 

331020 Venituri din cercetare 3.30   5.00 7.00 9.00 

331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de 
asigurari sociale de sanatate 

219,842.70   203,870.00 211,785.00 219,991.00 

331030 Venituri din contractele incheiate cu directiile de 

sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 

93,189.80   100,665.00 105,379.00 110,288.00 

331032 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de 
medicina legala 

4,771.00   5,196.00 5,455.00 5,728.00 

331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 9.00   9.00 9.00 9.00 

3610 Diverse venituri 1,782.00   856.00 856.00 856.00 

361050 Alte venituri 1,782.00   856.00 856.00 856.00 

3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -1,611.66   0.00 0.00 0.00 

371001 Donatii si sponsorizari 37.54   0.00 0.00 0.00 

371003 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 
semnul minus) 

-1,649.20   0.00 0.00 0.00 

001710 IV.  SUBVENTII 222,257.10   227,937.30 233,466.30 239,312.30 

001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

222,257.10   227,937.30 233,466.30 239,312.30 

4310 Subventii de la alte administratii 222,257.10   227,937.30 233,466.30 239,312.30 

431009 Subventii pentru institutii publice 32,863.00   31,805.00 31,805.00 31,805.00 

431010 Subventii din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  

7,253.00   0.00 0.00 0.00 

431033 Subventii din bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 

cresterilor salariale 

182,141.10   196,132.30 201,661.30 207,507.30 

              

4910 TOTAL CHELTUIELI 555,581.04 5,299.09 543,532.00 562,093.00 581,478.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 557,323.35 5,299.09 543,532.00 562,093.00 581,478.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 387,856.00 0.00 398,570.00 411,335.00 424,736.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 370,811.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 236,194.00 0.00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 75,135.00 0.00 \X \X \X 
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    100106 Alte sporuri 26,071.00 0.00 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 10,670.00 0.00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 12.00 0.00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 87.00 0.00 \X \X \X 

    100114 Indemnizatii de  detasare 200.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 13,255.00 0.00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 9,187.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 6,249.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 6,249.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 10,796.00 0.00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 2,304.70 0.00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj -19.90 0.00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.30 0.00 \X \X \X 

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 

0.05 0.00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.05 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 8,510.80 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166,749.35 5,299.09 144,110.00 149,896.00 155,870.00 

    2001 Bunuri si servicii 51,462.20 751.46 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 913.00 31.14 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 2,232.00 70.82 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 14,457.00 78.85 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 4,038.00 29.90 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 611.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 2,364.00 24.04 \X \X \X 

    200107 Transport 815.20 30.77 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,121.50 0.00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5,906.50 104.05 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 19,004.00 381.90 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 4,236.00 24.67 \X \X \X 

    2003 Hrana 4,188.00 92.58 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3,873.00 92.58 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 315.00 0.00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 91,891.75 4,280.51 \X \X \X 

    200401 Medicamente 47,762.41 2,763.56 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 21,580.34 811.95 \X \X \X 

    200403 Reactivi 18,483.00 643.15 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 4,066.00 61.84 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,875.00 106.37 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 585.00 0.00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 964.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 2,326.00 106.37 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 165.50 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 154.50 0.00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 11.00 0.00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 1,996.00 7.90 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 38.00 0.00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 200.00 5.00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 514.00 0.00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 4,095.40 26.47 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 4,087.50 4.13 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 24.00 0.00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 22.00 0.00 \X \X \X 

    203004 Chirii 1,047.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,994.50 4.13 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2,718.00 0.00 852.00 862.00 872.00 
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    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 2,718.00 0.00 \X \X \X 

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-1,742.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

    85 TITLUL XXI  PLATI EFECTUATE IN ANII 
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-1,742.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 

curent 

-1,742.31 0.00 \X \X \X 

    850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 

curent SF 

-1,742.31 0.00 \X \X \X 

5010 Partea I-a Servicii publice generale 7,460.00 0.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 

5410 Alte servicii publice generale 7,460.00 0.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7,460.00 0.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5,000.00 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4,782.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 4,499.00 0.00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 270.00 0.00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 3.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 107.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 107.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 111.00 0.00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 0.70 0.00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 0.10 0.00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.30 0.00 \X \X \X 

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 

0.05 0.00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.05 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 109.80 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,460.00 0.00 320.00 320.00 320.00 

    2001 Bunuri si servicii 2,161.50 0.00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 17.00 0.00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 10.00 0.00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 133.00 0.00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 72.00 0.00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 346.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 78.00 0.00 \X \X \X 

    200107 Transport 2.00 0.00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22.50 0.00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,329.00 0.00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 152.00 0.00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 140.00 0.00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 35.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 35.00 0.00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 42.00 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 42.00 0.00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 22.00 0.00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 33.00 0.00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 26.50 0.00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 10.00 0.00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 6.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10.50 0.00 \X \X \X 

541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 2,615.00 0.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00 

541050 Alte servicii publice generale 4,845.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 

6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 548,121.04 5,299.09 537,412.00 555,973.00 575,358.00 

6510 Invatamant 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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    2001 Bunuri si servicii 18.00 0.00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 3.00 0.00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 1.00 0.00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 1.00 0.00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 13.00 0.00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 3.00 0.00 \X \X \X 

651007 Invatamant nedefinibil prin nivel 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

65100704 Invatamant special 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6610 Sanatate 523,494.04 5,299.09 514,762.00 533,323.00 552,708.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 525,236.35 5,299.09 514,762.00 533,323.00 552,708.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 367,366.00 0.00 377,270.00 390,035.00 403,436.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 351,325.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 219,023.00 0.00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 74,176.00 0.00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 25,960.00 0.00 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 10,670.00 0.00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 12.00 0.00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 61.00 0.00 \X \X \X 

    100114 Indemnizatii de  detasare 200.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 12,039.00 0.00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 9,184.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 5,698.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 5,698.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 10,343.00 0.00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 2,304.00 0.00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj -20.00 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 8,059.00 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155,378.35 5,299.09 136,640.00 142,426.00 148,400.00 

    2001 Bunuri si servicii 43,024.70 751.46 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 846.00 31.14 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 2,136.00 70.82 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 12,590.00 78.85 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 3,802.00 29.90 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 198.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 2,265.00 24.04 \X \X \X 

    200107 Transport 768.20 30.77 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 896.00 0.00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,069.50 104.05 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 15,454.00 381.90 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 3,814.00 24.67 \X \X \X 

    2003 Hrana 3,473.00 92.58 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3,473.00 92.58 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 91,887.75 4,280.51 \X \X \X 

    200401 Medicamente 47,761.41 2,763.56 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 21,580.34 811.95 \X \X \X 

    200403 Reactivi 18,483.00 643.15 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 4,063.00 61.84 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,725.00 106.37 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 570.00 0.00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 959.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 2,196.00 106.37 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 90.50 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 85.50 0.00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 5.00 0.00 \X \X \X 
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    2009 Materiale de laborator 1,996.00 7.90 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 22.00 0.00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 190.00 5.00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 473.00 0.00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 4,048.40 26.47 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 2,634.00 4.13 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 14.00 0.00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 10.00 0.00 \X \X \X 

    203004 Chirii 983.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,627.00 4.13 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2,492.00 0.00 852.00 862.00 872.00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 2,492.00 0.00 \X \X \X 

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-1,742.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

    85 TITLUL XXI  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-1,742.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 

curent 

-1,742.31 0.00 \X \X \X 

    850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 

curent SF 

-1,742.31 0.00 \X \X \X 

661006 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 523,494.04 5,299.09 514,762.00 533,323.00 552,708.00 

66100601 Spitale generale 519,797.04 5,299.09 510,862.00 529,423.00 548,808.00 

6610060101 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. 

APOSTOL ANDREI 

344,490.34 1,199.28 329,625.00 346,104.00 363,409.00 

6610060102 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 
CUVIOASA PARASCHEVA 

54,231.50 2,336.66 56,270.00 58,283.00 60,296.00 

6610060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 41,820.00 189.55 48,773.00 48,773.00 48,773.00 

6610060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 12,149.50 0.00 12,380.00 12,440.00 12,500.00 

6610060124 SPITAL MUNICIPAL ANTON CINCU 67,105.70 1,573.60 63,814.00 63,823.00 63,830.00 

66100603 Unitati medico-sociale 3,697.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 

6710 Cultura, recreere si religie 18,956.00 0.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 18,956.00 0.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11,590.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 10,996.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 10,188.00 0.00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 55.00 0.00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 16.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 737.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 336.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 336.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 258.00 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 258.00 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7,229.00 0.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 

    2001 Bunuri si servicii 5,309.00 0.00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 46.00 0.00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 41.00 0.00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1,218.00 0.00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 145.00 0.00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 65.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 3.00 0.00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 188.00 0.00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 508.00 0.00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3,095.00 0.00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 252.00 0.00 \X \X \X 

    2003 Hrana 310.00 0.00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 310.00 0.00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 4.00 0.00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 1.00 0.00 \X \X \X 
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    200404 Dezinfectanti 3.00 0.00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 72.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 72.00 0.00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 28.00 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 22.00 0.00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 6.00 0.00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 14.00 0.00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 10.00 0.00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 17.00 0.00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 14.00 0.00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 1,199.00 0.00 \X \X \X 

    203004 Chirii 64.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,135.00 0.00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 137.00 0.00 \X \X \X 

671003 Servicii culturale 18,956.00 0.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 

67100303 Muzee 12,938.00 0.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 

6710030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 1,890.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

6710030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 2,860.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 

6710030303 COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 
RASVAN ANGHELUTA 

8,188.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

67100330 Alte servicii culturale 6,018.00 0.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 

6810 Asigurari si asistenta sociala 5,650.00 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 5,650.00 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3,900.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 3,708.00 0.00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 2,484.00 0.00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 904.00 0.00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 111.00 0.00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 209.00 0.00 \X \X \X 

    1002 Cheltuieli salariale in natura 108.00 0.00 \X \X \X 

    100206 Vouchere de vacanta 108.00 0.00 \X \X \X 

    1003 Contributii 84.00 0.00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 84.00 0.00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,661.00 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

    2001 Bunuri si servicii 949.00 0.00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 4.00 0.00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 45.00 0.00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 513.00 0.00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 18.00 0.00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 1.00 0.00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 18.00 0.00 \X \X \X 

    200107 Transport 45.00 0.00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 15.00 0.00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 290.00 0.00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 30.00 0.00 \X \X \X 

    2003 Hrana 405.00 0.00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 400.00 0.00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 5.00 0.00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 40.00 0.00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 15.00 0.00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 5.00 0.00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 20.00 0.00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 5.00 0.00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5.00 0.00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2.00 0.00 \X \X \X 
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    2013 Pregatire profesionala 2.00 0.00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 228.00 0.00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 6.00 0.00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 222.00 0.00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 89.00 0.00 \X \X \X 

681012 Unitati de asistenta medico-sociale 5,650.00 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 

68101201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 5,650.00 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -10,444.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9910 Deficit 10,444.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 10,444.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

              

  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE           

000110 TOTAL VENITURI 43,697.63   0.00 0.00 0.00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 1,649.20   0.00 0.00 0.00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 1,649.20   0.00 0.00 0.00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1,649.20   0.00 0.00 0.00 

3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 1,649.20   0.00 0.00 0.00 

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,649.20   0.00 0.00 0.00 

001710 IV.  SUBVENTII 14,374.30   0.00 0.00 0.00 

001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

14,374.30   0.00 0.00 0.00 

4210 Subventii de la bugetul de stat 2,472.15   0.00 0.00 0.00 

421070 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice 

finantate partial sau integral din venituri proprii 

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 

aferente perioadei de programare 2014-2020 

2,472.15   0.00 0.00 0.00 

4310 Subventii de la alte administratii 11,902.15   0.00 0.00 0.00 

431014 Subventii din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

8,738.15   0.00 0.00 0.00 

431016 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru 
finantarea investitiilor în sanatate 

1,734.00   0.00 0.00 0.00 

43101601 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru 

finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 
comunicatii în urgenta în sanatate 

1,734.00   0.00 0.00 0.00 

431019 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii 

de dezvoltare 

1,430.00   0.00 0.00 0.00 

4810 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 

2014-2020 

27,674.13   0.00 0.00 0.00 

481001 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 27,464.13   0.00 0.00 0.00 

48100101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 27,464.13   0.00 0.00 0.00 

481012 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 210.00   0.00 0.00 0.00 

48101201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 210.00   0.00 0.00 0.00 

              

4910 TOTAL CHELTUIELI 43,820.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 31,386.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

31,386.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 31,153.93 0.00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 3,567.15 0.00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 27,464.13 0.00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 122.65 0.00 \X \X \X 

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 233.00 0.00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 23.00 0.00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 210.00 0.00 \X \X \X 
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    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12,433.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 12,433.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 12,033.10 0.00 \X \X \X 

    710101 Constructii 1,358.00 0.00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 9,707.97 0.00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 286.00 0.00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 681.13 0.00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 400.00 0.00 \X \X \X 

5010 Partea I-a Servicii publice generale 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5410 Alte servicii publice generale 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 707.00 0.00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 680.00 0.00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7.00 0.00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 20.00 0.00 \X \X \X 

541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

541050 Alte servicii publice generale 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 43,113.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

6610 Sanatate 42,118.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 31,153.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

31,153.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 31,153.93 0.00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 3,567.15 0.00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 27,464.13 0.00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 122.65 0.00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10,964.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 10,964.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 10,964.10 0.00 \X \X \X 

    710101 Constructii 1,302.00 0.00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 8,943.97 0.00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 119.00 0.00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 599.13 0.00 \X \X \X 

661006 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 42,118.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

66100601 Spitale generale 42,118.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

6610060101 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. 

APOSTOL ANDREI 

10,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6610060102 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 
CUVIOASA PARASCHEVA 

18,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6610060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1,224.23 0.00 0.00 0.00 0.00 

6610060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6610060124 SPITAL MUNICIPAL ANTON CINCU 12,139.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

6710 Cultura, recreere si religie 990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    58 TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 233.00 0.00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 23.00 0.00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 210.00 0.00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 357.00 0.00 \X \X \X 

    710101 Constructii 56.00 0.00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 84.00 0.00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 160.00 0.00 \X \X \X 
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    710130 Alte active fixe 57.00 0.00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 400.00 0.00 \X \X \X 

671003 Servicii culturale 990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

67100303 Muzee 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6710030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6710030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6710030303 COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 

RASVAN ANGHELUTA 

119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

67100330 Alte servicii culturale 795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6810 Asigurari si asistenta sociala 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    71 TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7101 Active fixe 5.00 0.00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 5.00 0.00 \X \X \X 

681012 Unitati de asistenta medico-sociale 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

68101201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9910 Deficit 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexa nr. 3 

 
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE PENTRU ANUL 2022 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2023 – 2025 

 
-mii lei- 

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI 

BUGET 

2022 

ESTIMĂRI 

2023 

 ESTIMĂRI 

2024 

ESTIMăRI 

2025 

Estimări 

anii 

ulteriori 

GRUPA/     EFECTUATE 

SURSA     până la 

      31.12.2021 
 
 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE 
I 949,774.24 247,151.00 652,623.24 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

II 949,774.24 247,151.00 652,623.24 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

 02 Buget local I 908,854.11 247,151.00 611,703.11 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 908,854.11 247,151.00 611,703.11 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

51 Transferuri de capital I 11,902.15 0.00 11,902.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 11,902.15 0.00 11,902.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

55 Transferuri din bugetul local cãtre asociatiile de dezvoltare 

intercomunitarã I 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 589,794.84 194,945.00 394,849.84 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 589,794.84 194,945.00 394,849.84 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 306,657.12 52,206.00 204,451.12 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 306,657.12 52,206.00 204,451.12 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

 10 Venituri proprii I 40,920.13   40,920.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 40,920.13   40,920.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 28,487.03 0.00 28,487.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 28,487.03 0.00 28,487.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 12,433.10 0.00 12,433.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 12,433.10 0.00 12,433.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

 02 Buget local I 740,519.60 247,151.00 463,368.60 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 740,519.60 247,151.00 463,368.60 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 548,796.60 194,945.00 353,851.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  II 548,796.60 194,945.00 353,851.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 191,723.00 52,206.00 109,517.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 191,723.00 52,206.00 109,517.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

 10 Venituri proprii I 388.00 0.00 388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 388.00 0.00 388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 388.00 0.00 388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 388.00 0.00 388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

 02 Buget local I 67,317.86 0.00 47,317.86 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 67,317.86 0.00 47,317.86 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 2,786.00 0.00 7,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 2,786.00 0.00 7,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 59,631.86 0.00 39,631.86 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 59,631.86 0.00 39,631.86 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

 10 Venituri proprii I 970.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 970.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 8,109.03 0.00 8,109.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 8,109.03 0.00 8,109.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 970.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 970.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

 02 Buget local I 100,516.65 0.00 100,516.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 100,516.65 0.00 100,516.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

51 Transferuri de capital I 11,902.15 0.00 11,902.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 11,902.15 0.00 11,902.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020   33,312.24 0.00 33,312.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

    33,312.24 0.00 33,312.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 55,302.26 0.00 55,302.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 55,302.26 0.00 55,302.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

 10 Venituri proprii I 31,453.10 0.00 31,453.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 31,453.10 0.00 31,453.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 20,378.00 0.00 20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 20,378.00 0.00 20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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71 Active nefinanciare I 11,075.10 0.00 11,075.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 11,075.10 0.00 11,075.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

a. achizitii de imobile                 

 02 Buget local I 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

 02 Buget local I 30,401.34 0.00 30,401.34 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 30,401.34 0.00 30,401.34 0.00 0.00 0.00 0.00 

51 Transferuri de capital I 11,902.15 0.00 11,902.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 11,902.15 0.00 11,902.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 I 10,812.24 0.00 10,812.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 10,812.24 0.00 10,812.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 7,686.95 0.00 7,686.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 7,686.95 0.00 7,686.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

 10 Venituri proprii I 30,381.97 0.00 30,381.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 30,381.97 0.00 30,381.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 20,378.00 0.00 20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 20,378.00 0.00 20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 10,003.97 0.00 10,003.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 10,003.97 0.00 10,003.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

 02 Buget local I 29,797.85 0.00 29,797.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 29,797.85 0.00 29,797.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 29,797.85 0.00 29,797.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 29,797.85 0.00 29,797.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

 10 Venituri proprii I 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

 02 Buget local I 17,817.46 0.00 17,817.46 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 17,817.46 0.00 17,817.46 0.00 0.00 0.00 0.00 
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71 Active nefinanciare I 17,817.46 0.00 17,817.46 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 17,817.46 0.00 17,817.46 0.00 0.00 0.00 0.00 

 10 Venituri proprii I 963.13 0.00 963.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

     din care: II 963.13 0.00 963.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 963.13 0.00 963.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 963.13 0.00 963.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

 02 BUGET LOCAL I 0.00             

     din care: II 0.00             

CAPITOL 51.02 I 4,131.90 0.00 4,131.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 4,131.90 0.00 4,131.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

55 Transferuri din bugetul local cãtre asociatiile de dezvoltare 

intercomunitarã I 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 3,631.90 0.00 3,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 3,631.90 0.00 3,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 3,631.90 0.00 3,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 3,631.90 0.00 3,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 1,026.25 0.00 1,026.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,026.25 0.00 1,026.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autovehicul    370.00 0.00 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autoturism - 2 buc   250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autovehicul    300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ochelari simulatori ai afectelor consumului de droguri   5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ochelari simulatori ai afectelor consumului de alcool   5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Simulator auto - 2 buc   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecran holografic cu continut specific antidrog - 2 buc   8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Laptop Lenovo    4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat foto   3.40 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Camerã cu termoviziune - 2 buc   41.65 0.00 41.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

Imprimanta multifunctionala   4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Multifunctionala   25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 1,988.60 0.00 1,988.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,988.60 0.00 1,988.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Strategia de dezvoltare a judetului Galati (raport evaluare, avize, 

acorduri)   30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Studiu analiza date privind nivelul de dezvoltare a spatiului rural din 

judetul Galati   161.00 0.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Plan mobilitate ZUF Galati   30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Urmarire speciala a comportarii in timp Sediu Sala Consiliu   9.60 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eficientizare energetica imobil str. Eroilor nr. 16   119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eficientizare energetica imobil str. Eroilor nr. 13A   250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Actualizare PATJ   1,389.00 0.00 1,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 617.05 0.00 617.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 617.05 0.00 617.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, 

avize, taxe sa)   500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Echipamente active retea - LAN - 6 sedii   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licente Windows 10 Professional 

Licenta soft contabilitate 

  40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licenta Adobe Photoshop   0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licenta CorelDRAW   0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Router Gigabit Dual - WAN VPN   15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 54.02 I 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
II 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

51.02 Transferuri de capital I 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii    707.00 0.00 707.00         

    707.00 0.00 707.00         

51.02 Transferuri de capital   707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente   707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 60.02 I 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                      

71 Active nefinanciare I 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  II 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grup electrogen   30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bariera acces auto   6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem antiefractie si securitate la incendii   25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 65.02 I 1,972.65 25.00 1,947.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,972.65 25.00 1,947.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020   218.80 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

    218.80 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 1,753.85 25.00 1,728.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,753.85 25.00 1,728.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                  

71 Active nefinanciare I 831.00 25.00 806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 831.00 25.00 806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Construire acoperis tip sarpanta Scoala speciala Emil Garleanu I 831.00 25.00 806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 831.00 25.00 806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020   218.80 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

    218.80 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 922.85 0.00 922.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 922.85 0.00 922.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 218.80 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 218.80 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Laptop - 38 buc   138.70 0.00 138.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla interactiva - 4 buc   38.80 0.00 38.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla interactiva - 2 buc   19.40 0.00 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Laptop - 6 buc   21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 119.40 0.00 119.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 119.40 0.00 119.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem video de laramare si antiefractie   12.40 0.00 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Centrala termica   17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Centrala termica in condensare - 4buc   31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Echipament electronic cu soft Horeca   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Masina de frezat si gaurit metale de banc   9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Strung pentru metal   5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Videoproiector - 5buc   15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Laptop - 5 buc   20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 303.45 0.00 303.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 303.45 0.00 303.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

Documentatii tehnice ptr corp nou destinat bazin terapeutic, sali de 

clasa si amenajare teren minifotbal Scoala PP Neveanu   
95.20 0.00 95.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eficientizare energetica imobil Liceul Simion Mehedinti   208.25 0.00 208.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, 

avize, taxe sa)   500.00 0.00 500.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 66.02 I 209,152.91 23,495.00 155,657.91 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 209,152.91 23,495.00 155,657.91 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

51.02 Transferuri de capital I 10,472.15 0.00 10,472.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 10,472.15 0.00 10,472.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
99,841.70 

18,806.00 81,035.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 99,841.70 18,806.00 81,035.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 98,839.06 4,689.00 64,150.06 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 98,839.06 4,689.00 64,150.06 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
86,308.00 18,806.00 67,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 86,308.00 18,806.00 67,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă I 
41,280.00 

11,776.00 29,504.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

 Sf. Apostol Andrei II 41,280.00 11,776.00 29,504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru 

populatia  I 
4,805.00 

4,116.00 689.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

judetelor Vrancea, Buzau, Braila si Galati II 4,805.00 4,116.00 689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate   I 
13,738.00 

827.00 12,911.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei II 13,738.00 827.00 12,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cresterea eficientei energetice ptr Spitalul Orãsenesc Tg. Bujor I 3,956.00 0.00 3,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 3,956.00 0.00 3,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate   I 
6,156.00 

1,757.00 4,399.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati II 6,156.00 1,757.00 4,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Construire Pavilion modernizare Spitalul Orasenesc Tg. Bujor  I 4,722.00 129.00 4,593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Sanatatea pe maini bune) II 4,722.00 129.00 4,593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate   I 
11,780.00 

330.00 11,450.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

al Spitalului orãsenesc Tg. Bujor II 11,780.00 330.00 11,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 80,275.90 4,689.00 45,586.90 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 80,275.90 4,689.00 45,586.90 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

Amenajare Sectie Cardiologie Interventionalã Spitalul Clinic Judetean 

de Urgentã  I 8,161.00 
394.00 

7,767.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Sf. Apostol Andrei II 8,161.00 394.00 7,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lucrãri tehnico-edilitare si sitematizare verticalã aferente investitiei 

Locuinte I 
1,280.00 

50.00 1,230.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

 ptr tineri, destinate închirierii specialistilor din sãnãtate, judetul Galati II 1,280.00 50.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Panou siglã luminoasã Radioterapie Spitalul Clinic Judetean de 

Urgentã I 
17.40 

0.00 17.40 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Sf. Apostol Andrei  II 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Clãdire pentru relocare sediu prosectura medicinã legalã I 11,734.40 3,782.00 7,952.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 11,734.40 3,782.00 7,952.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Construire pavilion nou Spital Orãsenesc Tg. Bujor 
I 

380.80 
0.00 380.80 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 380.80 0.00 380.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Modernizare fatade la clãdirea existentã Unitate Primiri Urgentã a  I 562.00 463.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei  II 562.00 463.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sitematizare verticalã si retele exetrioare de canalizare pentru ape 

pluviale si  I 
469.00 

0.00 469.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

menajere la "Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu 

Integrat de Specialitate al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 

Apostol Andrei II 

469.00 0.00 469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extindere pe verticalã cu un nivel si heliport - Parcare supraetajatã 

Spitalul Clinic  I 
27,828.30 157.00 17,671.30 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
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Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei  II 27,828.30 157.00 17,671.30 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

Extindere, modernizare si dotare Spitalul Clinic Judetean de Urgenta I 30,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 30,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cresterea sigurantei pacientilor în structurile spitalicesti în judetul 

Galati SBI I 
157.50 

0.00 157.50 
0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 157.50 0.00 157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de detectare, semnalizare si alarmare incendiu Pavilion A si B - 

SBI I 
312.20 

0.00 312.20 
0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 312.20 0.00 312.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de detectie, semnalizare si alarmare în cazul depasirii 

concentratiei  I 
1,343.50 

0.00 1,343.50 
0.00 0.00 0.00 0.00 

maxime de oxigen în atmosfera Pavilion A, B si Pavilion nou - SBI II 1,343.50 0.00 1,343.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de detectie, semnalizare si alarmare în cazul depasirii 

concentratiei  I 
760.80 

0.00 760.80 
0.00 0.00 0.00 0.00 

maxime de oxigen în atmosfera SCJUG - Sectia Covid II 760.80 0.00 760.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Redimensionare instalatie de oxigen medical si extindere a acestui 

sistem în  I 
1,428.00 

0.00 1,428.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

spatiile Covid - SCJUG II 1,428.00 0.00 1,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suplimentare putere instalatã - SCJUG I 898.00 0.00 898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 898.00 0.00 898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 2,633.00 0.00 2,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 2,633.00 0.00 2,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lucrari de aplicare picturi murale de tip abstract a peretilor holului de 

tranzit al  I 27.50 0.00 27.50 
0.00 0.00 0.00 0.00 

ambulantelor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta II 27.50 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Optimizarea sistemului centralizat de încalzire Spitalul Clinic Judetean I 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalare de cortine rezistente la foc Ambulatoriu Spitalul Clinic 

Judetean I 535.10 
0.00 

535.10 
0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 535.10 0.00 535.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lucrari nestructurale si de instalatii aferente Sectiei de Cardiologie 

interventionala I 1,200.00 
0.00 

1,200.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spor putere electrica Spitalul de Boli infectioase I 800.40 0.00 800.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  II 800.40 0.00 800.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

51 Transferuri de capital I 125.00 0.00 10,472.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 225.85 0.00 10,472.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
8,633.70 

0.00 8,633.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 8,633.70 0.00 8,633.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 9,659.56 0.00 15,930.16 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 9,659.56 0.00 15,930.16 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

51 Transferuri de capital I 10,472.15 0.00 10,472.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 10,472.15 0.00 10,472.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
8,633.70 0.00 8,633.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 8,633.70 0.00 8,633.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ambulatoriu Tg. Bujor   2,065.60 0.00 2,065.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Agitator magnetic   6.70 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor gaze și electroliţi   54.80 0.00 54.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor imunologie automat cu stație PC   200.70 0.00 200.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor microbiologie automat cu stație PC   105.80 0.00 105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat radiologie mobil   503.40 0.00 503.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aspirator secreții portabil - 2 buc   15.40 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autoclav sterilizare laborator - 2 buc   32.20 0.00 32.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Balanţă automată   5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Canapea de consultație/examinare 2 secțiuni ptr cabinetul de consultații 

- 6 buc   
32.90 0.00 32.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cântar cu taliometru - 4 buc   
17.60 0.00 

17.60 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Centrifugă laborator - 2 buc   81.30 0.00 81.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Coagulometru automat   89.30 0.00 89.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Computer cu imprimantă multifuncțională- 6 buc   33.50 0.00 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Congelator   5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap modular depozitare reactivi și materiale de laborator - 2 buc   18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap pentru instrumentarul steril   2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf doppler color portabil - 2 buc   89.50 0.00 89.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf doppler color staționar   155.80 0.00 155.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocardiograf 12 canale   22.90 0.00 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Electrocauter - 2 buc   106.40 0.00 106.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Etuvă cu ventilație - 2 buc   22.30 0.00 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Etuvă-pupinel   3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Frigider profesional 2 uși - 2 buc   14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaţie de apă purificată   18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instrumentar obstetrică-ginecologie - valve, specule vaginale, pense 

port-tampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie   
10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lampă bactericidă cu ultraviolete - 5 buc   21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Linie completă ELISA cu analizor cu chemiluminiscenţă   79.40 0.00 79.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Masă examinare ginecologică   26.20 0.00 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Masă de lucru din inox cu polițe sub masă - 9 buc   40.60 0.00 40.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Masă de lucru din inox cu rafturi deasupra mesei - 2 buc   13.70 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Masă laborator pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate   4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Microscop binocular optic digital   24.70 0.00 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nebulizator dezinfecție - 2 buc   31.50 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Negatoscop filme radiologice - 2 buc   5.40 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pat - 6 buc   22.90 0.00 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Set pipete automate - 2 buc   6.20 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Scaun de recoltare   6.80 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de determinare a VSH   14.90 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spirometru - 2 buc   35.50 0.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sterilizator   11.80 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Termostat (cu temperatură reglabilă)   7.70 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Videocolposcop   62.70 0.00 62.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ambulatoriu Spitalul de Pneumoftiziologie   2,885.90 0.00 2,885.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat automat de developat filme RX    35.70 0.00 35.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat de oxigenoterapie portabil - 4 buc   23.80 0.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Computer tomograf    1,428.00 0.00 1,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Defibrilator  - 3 buc   67.83 0.00 67.83 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf doppler portabil   80.15 0.00 80.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

Elecrocardiograf cu 12 canale    7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalatie de roentgendiagnostic post grafie si scopie    1,130.50 0.00 1,130.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalatie frigorifică pt. deseuri medicale  - 3 buc   67.50 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cantar cu taliometru - 4 buc   14.28 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

Frigider cu refigerare si congelator separat   3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Scaun recoltare sange   3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Spirometru portabil - 3 buc   25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ambulatoriu Spitalul Clinic Judetean   2,925.90 0.00 2,925.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cântar cu taliometru   8.40 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocardiograf   23.80 0.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem complet videoendoscopie flexibilă    583.10 0.00 583.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tensiometre - 2buc   14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Topograf cornean   136.90 0.00 136.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Oscilometru Dopller pentru pacienti cu arteriopatie   5.40 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf ocular biometru mod B   130.90 0.00 130.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Holter monitorizare tensiune arterial 
  

9.60 0.00 
9.60 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem determinare Inr + Benzi test   21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocardiograf portabil   23.80 0.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf portabil   95.20 0.00 95.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Masa ginecologică   35.70 0.00 35.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocauter   35.70 0.00 35.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Videocolposcop   77.40 0.00 77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Trusa Nlp   89.30 0.00 89.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf cu 2 sonde   124.40 0.00 124.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Negatoscop   3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Audiometru   95.20 0.00 95.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Timpanometru Impedantmetru   97.60 0.00 97.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat de Screening Auditiv   95.20 0.00 95.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electroencefalograf computerizat complet echipat    59.50 0.00 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf   357.00 0.00 357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

scaun sala de așteptare/hol (scaun triplu otel) cadru metalic, spătar 

metalic, tip scoică   
13.57 0.00 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 

jaluzele (mp)   24.45 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

cuier   15.71 0.00 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00 

birou (include corp fix cu 3 sertare) 
  

42.13 0.00 42.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

corp mobil sertare birou   27.13 0.00 27.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

scaun ergonomic   24.43 0.00 24.43 0.00 0.00 0.00 0.00 

scaun fix   14.46 0.00 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 

masă mobilă instrumentar cu sertar colector   22.69 0.00 22.69 0.00 0.00 0.00 0.00 

canapea consultații pacient   49.50 0.00 49.5 0.00 0.00 0.00 0.00 
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masa suport multifuncțională   7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 

masa suport aparat medical 3 etajere   11.78 0.00 11.78 0.00 0.00 0.00 0.00 

dulap medicamente și consumabile medicale   63.90 0.00 63.9 0.00 0.00 0.00 0.00 

dulap fișe medicale 4 rafturi   123.03 0.00 123.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

fișet (30 compartimente) sau 8 sertare 1560 lei   77.97 0.00 77.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

paravan   5.71 0.00 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 

masă pătrată cu picior central 60x60   2.38 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 

raft suspendat cu poliță (4 polițe)   1.43 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 

fișet metalic cu 4 sertare   24.41 0.00 24.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

pat pacient cu roti cu ajustare hidraulica a inaltimii, electric, cu saltea si 

suport picioare rabatabil   
92.96 0.00 92.96 0.00 0.00 0.00 0.00 

lampă multifuncțională ptr paturi pacienți   38.68 0.00 38.68 0.00 0.00 0.00 0.00 

noptieră   10.06 0.00 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 

masă mobilă la pat   4.04 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

stativ perfuzii   3.48 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 

scaun ORL (include taburet rotativ)   34.07 0.00 34.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

masă ginecologică (include taburet rotativ)   47.60 0.00 47.6 0.00 0.00 0.00 0.00 

dulap efecte personale cu 3 compartimente pt pacienti   5.36 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

dulap lenjerii   2.38 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 

carucior transport pacienți 1700 lei sau 920 lei   5.36 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

scaun recolta   5.95 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

dulap special ptr aparatura endoscopie   1.24 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

Radioterapie   683.30 0.00 683.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sterilizator abur 750l   400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Centrifuga - 2 buc   33.30 0.00 33.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Microscop laborator   50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalatie de sterilizare 200l   100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hote flux laminor - 2 buc   100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ambulatoriu Spitalul de Boli Infectioase   73.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

analizor gaze si electroliti   73.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 6,270.60 0.00 6,270.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 6,270.60 0.00 6,270.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

usã antifoc - 3 buc   29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

masã autopsie - 4 buc   145.20 0.00 145.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

congelator biomedical - 5 buc   122.00 0.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

generator gaze toxicologie - 1 buc   119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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congelator mortuar 6 locuri, 2 usi - 1 buc   146.50 0.00 146.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

frigider mortuar 12 locuri, 4 usi - 1 buc   217.80 0.00 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

elevator hidraulic mortuar - 1 buc   31.50 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

analizor gaze   95.80 0.00 95.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cărucior tratament   26.70 0.00 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cărucior transport materiale   13.10 0.00 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap medicamente   16.70 0.00 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pat odihnă personal   7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap /rafturi pt alimente/veselă   5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap /rafturi pt materiale sanitare   5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap /rafturi pt dezinfectanti   11.50 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Calculator   29.80 0.00 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pat terapie intensivă   391.30 0.00 391.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Targă transport pacienti   23.80 0.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem radiologic cu brat C   853.30 0.00 853.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem electrofiziologie cardiacă si stimulator cardiac   568.90 0.00 568.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem cartografiere color 3d   398.20 0.00 398.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Generator de radiofrecventă   227.60 0.00 227.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pompă de irigare   28.50 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Stimulator cardiac extern 
  

56.90 0.00 
56.90 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Defibrilator 
  

113.80 0.00 
113.80 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Injectomat/Infuzomat 
  

746.60 0.00 
746.60 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Set statie centrală de monitorizare si monitoare functii vitale si 

telemetrie   
1,030.30 0.00 

1,030.30 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Coagulometru 
  

56.90 0.00 
56.90 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor gaze medicale   170.70 0.00 170.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocardiograf   45.60 0.00 45.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Echograf Cardiologic   455.10 0.00 455.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

Set dispozitive distributie gaze medicale   74.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Laringoscop cu trusă de intubatie   5.70 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 2,326.15 0.00 2,326.15 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  II 2,326.15 0.00 2,326.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

Crestere eficienta energetica Spitalul de Pneumoftiziologie   150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Crestere eficientei energetice Spitalul de Boli infectioase   155.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cresterea eficientei energetice Sectia de Pediatrie a Spitalului Anton 

Cincu Tecuci 
  300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cresterea eficientei energetice Ambulatoriul de specialitate a Spitalului 

Anton Cincu Tecuci 
  300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Modernizare si dotare Ambulatoriul de specialitate a Spitalului Anton 

Cincu Tecuci 
  100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cresterea eficientei energetice Sectia chirurgie, UPU si pavilioane 

Spital Anton Cincu Tecuci 
  300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cresterea eficientei energetice Sectia obstretica, ginecologie si 

maternitate Spital Anton Cincu Tecuci 
  300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Centrala termica Spitalul de Boli Infectioase   60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Centrala termica Spitalul Clinic Judetean de Urgenta   60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Centrul judetean de ingrijiri paliative   80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Expertiza tehnica cladirea Ambulatoriul Spital Judetean   51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitare centru paliativ   220.15 0.00 220.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

Crestere eficienta energetica Spitalul de Boli Infectioase   250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 7,333.41 0.00 7,333.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

    7,333.41 0.00 7,333.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

RK demisol Corp C2 Ambulatoriu Spital Clinic Judetean de Urgenta   2,333.41 0.00 2,333.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, 

avize, taxe sa)   
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 67.02 I 98,282.25 19,035.00 59,247.25 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 98,282.25 19,035.00 59,247.25 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

51.02 Transferuri de capital I 718.00 0.00 718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 718.00 0.00 718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
15,984.34 1,981.00 14,003.34 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 15,984.34 1,981.00 14,003.34 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 81,579.91 17,054.00 44,525.91 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 81,579.91 17,054.00 44,525.91 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
11,238.60 1,981.00 9,257.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 11,238.60 1,981.00 9,257.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Spatiu expozitional permanent Zona pescãreascã Prut-Dunãre  I 1,782.00 0.00 1,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,782.00 0.00 1,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Baza de agrement cu specific pescaresc Zatun 2 I 2,532.00 959.00 1,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 2,532.00 959.00 1,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Escapeland - Dezvoltare si promovare în comun a turismului activ  I 489.60 15.00 474.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

în bazinul Mãrii Negre II 489.60 15.00 474.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Restaurare si Amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta Farmacie 

Tinc)  I 
3,524.00 740.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 3,524.00 740.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Vodã" I 2,911.00 267.00 2,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 2,911.00 267.00 2,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 46,711.40 17,054.00 29,657.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 46,711.40 17,054.00 29,657.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Construcție Muzeul de Artã Vizualã Galati I 26,635.60 12,701.00 13,934.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 26,635.60 12,701.00 13,934.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Amenajare spatii de creatie plasticã si expozitii în aer liber la Muzeul 

de Artã I 
7,601.80 75.00 7,526.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 7,601.80 75.00 7,526.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Clãdire didacticã ptr. plante exotice I 12,474.00 4,278.00 8,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 12,474.00 4,278.00 8,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
2,786.00 0.00 2,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 2,786.00 0.00 2,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Trecutul are un nou viitor I 2,786.00 0.00 2,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 2,786.00 0.00 2,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 30,532.86 0.00 10,532.86 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 30,532.86 0.00 10,532.86 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

Restaurare Muzeul "Casa Cuza Vodã" I 418.81 0.00 418.81 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 418.81 0.00 418.81 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extindere Parc Aventura I 29,750.00 0.00 9,750.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

  II 29,750.00 0.00 9,750.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

Restaurare Casa Colectiilor I 364.05 0.00 364.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 364.05 0.00 364.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

51 Transferuri de capital I 718.00 0.00 718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 718.00 0.00 718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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58 Active nefinanciare I 1,959.74 0.00 1,959.74 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,959.74 0.00 1,959.74 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 4,335.65 0.00 4,335.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 4,335.65 0.00 4,335.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

51 Transferuri de capital I 718.00 0.00 718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 718.00 0.00 718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Active nefinanciare I 1,959.74 0.00 1,959.74 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,959.74 0.00 1,959.74 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem supraveghere video (20 camere fixe, 2 camere mobile)   75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terminal automat de platã (echipamente, soft)   150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Birou receptie   4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pichet stingere   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

echipament de autoasigurare individual ptr copii   66.40 0.00 66.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

echipament de autoasigurare individual ptr adulti   146.41 0.00 146.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

echipament de autoasigurare individual ptr angajati   7.32 0.00 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

sac de salvare FAVORIT ABS 3a WH inclusiv coarda 20m   3.15 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

vitrina frigorifica Wirpool 320l   3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desktop pc cu monitor si jit tastatura+mouse inclus   3.09 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu albastru 1-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu albastru 2-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu verde 1-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu verde 2-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu rosu 1-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu rosu 2-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu negru-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

tiroliana 150 ml   26.51 0.00 26.51 0.00 0.00 0.00 0.00 

tiroliana 180ml   31.81 0.00 31.81 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu galben 2-11 elemente    60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu galben 3-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu verde 3-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu mov 1-11 elemente    60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu mov 2-11 elemente    60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu mov 3-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu mov 4-11 elemente   60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

traseu galben 1-11 elemente    60.25 0.00 60.25 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Vitrinã sticlã cu casetã luminoaã si spatiu depozitare - 5 buc   14.20 0.00 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vitrinã cu microclimat înglobat - 8 buc   242.40 0.00 242.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Set panouri fixe cu fatã dublã, mobile pentru afisaj - 3 buc   9.80 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Videoproiector   2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vitrinã sticlã cu casetã luminoaã si spatiu depozitare - 8 buc   22.30 0.00 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vitrinã cu microclimat înglobat - 4 buc   121.20 0.00 121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Set panouri fixe cu fatã dublã, mobile pentru afisaj - 2 buc   6.60 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Videoproiector   2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem videoconferintã   107.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 
41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Scaner mobil   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Platforma metalica   20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Imprimanta permise tip card - 2 buc   11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 1,124.65 0.00 1,124.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,124.65 0.00 1,124.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extindere Parc Aventura   178.50 0.00 178.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eficientizare energetica si consilodare Biblioteca V.A. Urechia   374.85 0.00 374.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eficientizare energetica Complexul muzeal de Stiintele Naturii   250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Proiect Drumul Unirii   321.30 0.00 321.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 3,170.00 0.00 3,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 3,170.00 0.00 3,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, 

avize, acorduri, taxe sa)   
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Modernizare si dotare Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Modernizare si dotare Gradina botanica   60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Construire si dotare Baza de agrement Gârboavele   100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extindere si modernizare spatii culturale si de agrement în judetul 

Galati   
220.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Camping cu specfic pescaresc Zatun   40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dezvoltarea actiunilor de comunicare si promovare a zonelor pescaresti   1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Restaurare, conservare istorica si dotare biblioteca V.A. Urechia   150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 68.02 I 1,477.90 2.00 1,475.90 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  II 1,477.90 2.00 1,475.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

51.02 Transferuri de capital I 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 1,472.90 2.00 1,470.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 1,472.90 2.00 1,470.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 246.20 2.00 244.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 246.20 2.00 244.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Executie foraj 150ml cu diametru coloanã minim 250mm I 246.20 2.00 244.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

(racordare energie electricã, construire cãmin) II 246.20 2.00 244.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 466.00 0.00 466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 466.00 0.00 466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Construire împrejmuire teren CIAPAD Maria I 466.00 0.00 466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 466.00 0.00 466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

51 Transferuri de capital I 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 760.70 0.00 760.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 760.70 0.00 760.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

51 Transferuri de capital I 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 168.70 0.00 168.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 168.70 0.00 168.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Microbuz Casa David Austin   160.70 0.00 160.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pompa circulatie apa pentru CT CACCES Galati   4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Centrala electrica Sf Nicolae   4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Modernizare cladire existenta inclusiv recompartimentari UMS Ganesti   300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eficientizare energetica UMS Ganesti   250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Reabilitare/modernizare apartament proiect Respiro (SF)   42.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 74.02 I 203,654.00 52,494.00 151,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 203,654.00 52,494.00 151,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
202,994.00 52,494.00 150,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 202,994.00 52,494.00 150,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
202,994.00 52,494.00 150,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 202,994.00 52,494.00 150,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Galati  I 202,994.00 52,494.00 150,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 202,994.00 52,494.00 150,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de canalizare si bransament la reteaua publica de canalizare    60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PUZ - Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati   50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PATZ Valea Siretului   50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, 

avize, taxe sa)   
500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 84.02 I 389,414.50 152,100.00 237,314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 389,414.50 152,100.00 237,314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
270,756.00 121,664.00 149,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 270,756.00 121,664.00 149,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 118,658.50 30,436.00 88,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 118,658.50 30,436.00 88,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 248,256.00 121,664.00 126,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 248,256.00 121,664.00 126,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

tronsonul 
I 1,336.00 0.00 1,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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functional de interes jud DN24-DJ251B-DJ251A-DJ251H-DJ251-

DJ255A-DN25 II 
1,336.00 0.00 1,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile  I 
40,820.00 36,211.00 4,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corod-Drãguseni (DJ 251A) II 40,820.00 36,211.00 4,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile  I 
40,369.00 21,446.00 18,923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ivesti-Grivita (DJ 254) II 40,369.00 21,446.00 18,923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

drumul judetean  I 
41,564.00 23,412.00 18,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DJ 242A  II 41,564.00 23,412.00 18,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extindere si modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galati I 124,167.00 40,595.00 83,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 124,167.00 40,595.00 83,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 63,658.50 30,436.00 33,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 63,658.50 30,436.00 33,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitare poduri si podete în judetul Galati I 620.00 526.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 620.00 526.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitare si modernizare drumuri judetene (etapa III) I 16,531.00 4,764.00 11,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 16,531.00 4,764.00 11,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Podete pentru acces la proprietati I 13,783.00 12,735.00 1,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 13,783.00 12,735.00 1,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul  I 
1,844.00 50.00 1,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Baneasa - Rogojeni (DJ 242D) II 1,844.00 50.00 1,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul  I 
1,968.00 150.00 1,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DJ 240 II 1,968.00 150.00 1,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Modernizare tronsoane de drumuri judetene pe DJ 253, DJ 242H, DJ 

255A,  I 
7,495.00 5,511.00 1,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DJ 240A, DJ 252G si DJ 251A II 7,495.00 5,511.00 1,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extindere si modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galati   21,000.00 6,700.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(deviere retele)   21,000.00 6,700.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de deversare ape pluviale drum acces statie transfer Tg. Bujor I 
417.50 0.00 417.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 417.50 0.00 417.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Modernizare tronsoane de drumuri judetene   I 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 
26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

a. achizitii de imobile   
      

        

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Achizitie bunuri imobiliare ptr "Modernizare si extindere variantã 

ocolitoare a 

 municipiului Galati"   

22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 23,505.00 0.00 23,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 23,505.00 0.00 23,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PATZ Centura ocolitoare (mare)   100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport   59.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

tronsonul functional E581-DJ 241-DJ 241A - DJ 241G   
96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aeroport international in judetul Galati   5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Drum acces si parcari Parc Aventura   2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Studiu punere în siguranta baraje Gârboavele   200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Statie încarcare masini electrice si bransament electric din post TRAFO   700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Consolidare corp drum DJ 251G si DJ 251C   250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, 

avize, taxe sa)   
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 5,495.00 0.00 5,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 5,495.00 0.00 5,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Modernizare drum existent DN 25, între Galati si Tudor Vladimirescu   3,201.00 0.00 3,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Drum de legãturã între DX Brãila - Galati si VO Galai   2,294.00 0.00 2,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 10 VENITURI PROPRII I 40,920.13 0.00 40,920.13 0.00 0.00 0.00 0.00 
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     din care: II 40,920.13 0.00 40,920.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 54.10 I 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 707.00 0.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 687.00 0.00 687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 687.00 0.00 687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Imprimanta   7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autoturism   90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vehicul special cu platforma de lucru la inaltime   355.00 0.00 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tocator vegetatie lemnoasa   200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grup electrogen   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Statie alimentare carburanti   15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem pentru semnalizare rutiera, cu lumina intermitenta "santier în 

lucru" - 2buc   
10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Program informatic   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Platforma online rezervari si plata servicii Baza de agrement Zatun   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 66.10 I 39,451.13 0.00 39,451.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 39,451.13 0.00 39,451.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
28,487.03 0.00 28,487.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
II 28,487.03 

0.00 28,487.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 10,964.10 0.00 10,964.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 10,964.10 0.00 10,964.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 346.00 0.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 346.00 0.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalatie suplimentara de stocare si distributie oxigen lichefiat I 346.00 0.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  II 346.00 0.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 8,109.03 
0.00 8,109.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 8,109.03 0.00 8,109.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

Crearea spitalului modular - SECTIE TI I 7,366.90 0.00 7,366.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 7,366.90 0.00 7,366.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lucrãri montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii si  I 742.13 0.00 742.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

semnalizare, avertizare incendii si semnalizare si alarmare în cazul 

depãsirii concntratiei maxime admise de oxigen în atmosfera - corp A 

si corp C - Sitalul TBC 

II 742.13 0.00 742.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 956.00 0.00 956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 956.00 0.00 956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alimentare cu apa hidranti de incendiu exteriori, refacere inel PSIsi 

dimensionarea I 
956.00 0.00 956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 rezervei de apa si a grupului de pompare II 956.00 0.00 956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020   
20,378.00 0.00 20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    20,378.00 0.00 20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 9,662.10 0.00 9,662.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 9,662.10 0.00 9,662.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 I 
20,378.00 0.00 20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 20,378.00 0.00 20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul de Boli Infectioase   9,041.60 0.00 9,041.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

SMIS 140939   5,963.00 0.00 5,963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fibrobronhoscop   30.00 0.00           30.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat pentru masurarea coagularii   30.00 0.00           30.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem intubatie dificila(videolaringoscop)   30.00 0.00           30.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat radiologie mobil   600.00 0.00         600.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Monitor pacient(Ta,FR,SaO,puls,ekg)sisteme de alarmare - 20buc   1,200.00 0.00      1,200.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

EKG   10.00 0.00           10.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Trusa completa laringoscop - 2buc   12.00 0.00           12.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de incalzire a lichidelor perfuzate   12.00 0.00           12.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat de monitorizare hemodinamica complexa   60.00 0.00           60.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
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Brancard cu butelie oxigen   24.00 0.00           24.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Pat ATI - 20buc   1,200.00 0.00      1,200.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Injectomate - 40buc   480.00 0.00         480.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Carucior de resuscitare - 2buc   6.00 0.00            6.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Echipament ASTRUP   70.00 0.00           70.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor urini si sedimente   460.00 0.00         460.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf   150.00 0.00         150.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat radiologie mobil   
625.00 0.00 

        625.00  
0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor automat de chemiluminiscenta   150.00 0.00         150.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Iluminator vene - 2buc   50.00 0.00           50.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor ASTRUP - 2buc   160.00 0.00         160.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Video EKG - 4buc   80.00 0.00           80.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Paturi spital 120buc   300.00 0.00         300.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Defibrilator - 4buc   120.00 0.00         120.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Termoscaner - 6buc   24.00 0.00           24.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Pat cantar - 4buc   80.00 0.00           80.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

SMIS 148143   3,078.60 0.00 3,078.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ventilator cu umidificare si aspiratie - 10buc   1,826.70 0.00      1,826.70  0.00 0.00 0.00 0.00 

Echipament ASTRUP (analizor rapid de gaze in sange)   71.50 0.00           71.50  0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat de ventilatie mobil sectie ATI - 3buc   183.90 0.00         183.90  0.00 0.00 0.00 0.00 

Injectomate - 20buc   246.20 0.00         246.20  0.00 0.00 0.00 0.00 

EKG - 3buc   30.80 0.00           30.80  0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat de epurare extrarenala hemodiafiltrare, hemofiltrare exchange   244.00 0.00         244.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de incalzire a lichidelor perfuzate   12.30 0.00           12.30  0.00 0.00 0.00 0.00 

Pompa de nutritie pt alimentatie enterala, parenterala, administrare 

sange, livrare continua de fluide - 2buc   
24.60 0.00           24.60  0.00 0.00 0.00 0.00 

Defibrillator - 2buc   49.30 0.00           49.30  0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de intubatie dificila (videolaringoscop)   30.80 0.00           30.80  0.00 0.00 0.00 0.00 

Brancard cu butelie oxigen - 4buc   98.10 0.00           98.10  0.00 0.00 0.00 0.00 

Carucior de resuscitare - 4buc   116.70 0.00         116.70  0.00 0.00 0.00 0.00 

Trusa completa laringoscop - 2buc   12.40 0.00           12.40  0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem portabil de producere a apei ultrapure pentru sectie ATI   30.80 0.00           30.80  0.00 0.00 0.00 0.00 

Trolley - transport medicamente sectie ATI - 6buc   73.30 0.00           73.30  0.00 0.00 0.00 0.00 

Statie de lucru (calculator + monitor + desktop)    3.90 0.00            3.90  0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap vestiar - 6buc   15.90 0.00           15.90  0.00 0.00 0.00 0.00 
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Set kitcineta cu spalator incastrat, cuptor cu microunde, dulapuri    7.40 0.00            7.40  0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul municipal Tecuci   10,241.40 0.00 10,241.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Concentrator oxigen - 10 buc   71.40 0.00 71.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Monitor functii vitale - 10 buc   202.30 0.00 202.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat ventilatie mecanica - 5 buc   1,785.00 0.00 1,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf cu 4 sinde dopler color   428.40 0.00 428.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat PCR    476.00 0.00 476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat radiologie mobil ptr scanare    624.90 0.00 624.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf multidisciplinar cu 4 sonde, dopler color si 4D   309.00 0.00 309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf portabil   118.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf cu 3 sonde si soft de elastografie si contrast   402.00 0.00 402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf cu 3 sonde si soft de fractie de ejectie automata   325.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf multidisciplinar cu 3 sonde   137.00 0.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocardiograf 12 canale - 5 buc   114.00 0.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Videolaringoscop - 4 buc   26.50 0.00 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Laringoscop cu lame - 2 buc   7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Trusa endoscopie digestiva inclusiv duodenoscop   357.00 0.00 357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Containere instrumentar - 24 buc   86.00 0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sterilizator 450l    583.00 0.00 583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Robot de sterilizare si purificat aerul din incapere   298.00 0.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pat ATI cu cantar si saltea antiescara - 7 buc   208.50 0.00 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pat ATI cu cantar si saltea antiescara si sitem de incalzire pacient - 2 

buc   
293.60 0.00 293.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pat de spital, electric cu 3 segmente mobile - 35 buc   266.60 0.00 266.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pat ortopedie cu accesorii si saltea - 10 buc   129.80 0.00 129.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Targa mobila transport pacient - 9 buc   74.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pompe infuzie (injectomat) - 10 buc   48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Echipament de tomografie computerizata cu cu 32 slice    2,183.60 0.00 2,183.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor gaze sagvine - 2 buc   115.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor automat POCT   74.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem automat POCT de diagnostic molecular    190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor coagulare semiautomat cu 4 canale    15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Masina de spalat instrumentar 300l   238.00 0.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Apirator secretii - 5 buc   23.80 0.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pompe nutritie entrala - 2 buc   31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul Judetean   1,095.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Fibrocoledocoscop complet echipat   173.00 0.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Defibrilator    52.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecograf multidisciplinar 3D   470.00 0.00 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sterilizator cu plasma   400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 9,062.97 0.00 9,062.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 9,062.97 0.00 9,062.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul de Pneumoftiziologie   318.00 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap frigorific refrigerare, capacitate ˜  400 L  - 2buc.   14.20 0.00 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap frigorific refrigerare,  dublu ˜ 1200 l -1uc.   9.80 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dulap frigorific din inox,  cu 1 usa , pentru refrigerare, capacitate ˜ 700 

l - 1buc.   
8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spirometru - 2buc.   67.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ventilator pentru insuficienta respiratorie sau apnee obstructiva in 

somn - 1buc.   
21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Imprimanta termica pentru analizor de gaze in sange - 1 buc.   3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Microscop LED-UV pentru epifluorescenta - 1 buc   40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hota de laborator - 1 buc.   21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autoclav de sterilizare cu aburi - 1 buc   52.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocardiograf portabil 12 canale - 2 buc.   27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Laptop - 1 buc   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Microscop optic - 1 buc.   9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dedurizator apã - 1 buc   3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor semiautomat de biochimie - 1 buc   21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Echipament tip router - 2 buc   10.50 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spital Tg. Bujor   85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Videorectoscop (rectosigmoidoscop)   40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocauter ginecologie   20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Monitor functii vitale pediatrie   25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul Judetean   7,928.97 0.00 7,928.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat radiologic mobil   950.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocardiograf   36.60 0.00 36.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Electrocardiograf portabil   37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fibroscop flexibil si unit de examinare   190.20 0.00 190.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Holter EKG   50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalatie radiologica digitala    2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Monitor functii vitale complet echipat   765.00 0.00 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Monitor fetal si maternal   145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Seringi automate - injectomat   160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de testare la efort complet echipat   100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sterilizator cu plasma   592.20 0.00 592.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Videocoledocoscop   200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hota inox profesionala cu tubulatura si montaj inclus   181.00 0.00 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat laser terapie   50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat magnetoterapie   35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat radiatii infrarosii   35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat terapie unde soc   40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat terapie unde lungi   40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bai galvanice   40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Server sistem informatic   119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat de aer conditionat 24000 BTU   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incubator inchis standard   24.45 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incubator hibrid inchis-deschis si pentru transport intraspitalicesc - 9 

buc   
1,441.20 0.00 

1,441.20 
0.00 0.00 0.00 0.00 

incubator deschis tip masa de reanimare - 2 buc   93.35 0.00 93.35 0.00 0.00 0.00 0.00 

Robotinscriptionare CD/DVD cu standard DICOM compatibil cu CT 

Ingenuity Philips   
71.40 0.00 71.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fierastrau oscilant pentru taiat gips   17.85 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

Infuzomat   71.40 0.00 71.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dozimetru electronic individual cu prag de alarmare   9.52 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incubator pentru indicatori biologici cu minim cu 5 cavitati   23.80 0.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autoturism   100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul de Boli Infectioase   332.00 0.00 332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Microscop laborator 2 buc   105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Server Hipocrate contabilitate/ financiar 1 buc   31.00 0.00 31.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Switch Cisco 48 GE - 10 GB -4 buc   41.00 0.00 41.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cisco Transceiver module 10 GB -8 buc   15.00 0.00 15.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

NAS Storage 16 TB- 1 buc   32.00 0.00 32.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aparat de capsule Fagron (pentru incapsularea Vancomicinei 125 mg/ 

cps) 1 buc   
8.00 0.00 8.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autoturism 1 buc   100.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul municipal Tecuci   399.00 0.00 399.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bariera rutierã   30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incubator deschis tip masa de reanimare   47.00 0.00 47.0 0.00 0.00 0.00 0.00 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

Incubator hibrid inchis-deschis pentru transport intraspitalicesc   322.00 0.00 322.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul de Pneumoftiziologie   108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Studiu de fezabilitate ,,Cladire Spalatorie cu dotari"   59.50 0.00 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Studiu de fezabilitate ,,Cladire Spatii depozitare"   48.50 0.00 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 491.13 0.00 491.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 491.13 0.00 491.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul de Pneumoftiziologie   56.10 0.00 56.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licentaptr echipament router tip Firewall Fortigate 100D - 1 buc   7.90 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licenta pentru echipament router tip Fortigate 50E - 1 buc   3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licenta soft backup server - 1 buc   10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Certificate digitale (semnatura electronica)     3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licenta GS 1 FARMA - 1buc   0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licenta utilizare software GPS  - 2 buc   0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

licenta Windowa - 20 buc   18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licenta Email - 38 buc   13.10 0.00 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul Judetean   306.03 0.00 306.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

Licente   306.03 0.00 306.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitalul de Boli Infectioase   129.00 0.00 129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extpertiza tehnica si proiect pentru demolare Pavilion DV vechi   24.00 0.00 24.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Proiectare si documentatie pentru instalatie suplimentara de stocare si 

distributie oxigen lichid    70.00 0.00 70.0 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Licenta  VDM  3 buc  

  15.00 0.00 15.0 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Semnaturi electronice (kit/certificat) -30 buc   20.00 0.00 20.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL 67.10 I 757.00 0.00 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 757.00 0.00 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Active nefinanciare I 757.00 0.00 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 757.00 0.00 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grup sanitar Costache Negri I 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  II 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Panou intrare CMSN I 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 701.00 0.00 701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 701.00 0.00 701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 249.00 0.00 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  II 249.00 0.00 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MUZEUL DE ISTORIE     0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grup mobil filtrant aspirant   20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CMSN   64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistem de irigatie aerian pentru peluze    30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Analizor NPK   14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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HOTĂRÂREA NR. 284 

din 29 august 2022 

 
privind: aprobarea Studiului de oportunitate şi fundamentare pentru delegarea gestiunii activităţii de operare a Centrului 
de Management Integrat al Deşeurilor şi Staţiei de Sortare Valea Mărului din judeţul Galaţi, delegarea serviciilor de 
operare, documentaţiei de atribuire, precum şi acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT judeţul Galaţi în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.975/22.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 229 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile art. 7 alin (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3), art. 13 alin. (3), art. 22 şi art. 32 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
Având în vedere prevederile art. 89 alin. (1) și (3), precum şi ale art. 173 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de 
Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, elaborat pentru proiectul „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. (1) Se aprobă delegarea serviciilor de operare aferente contractului de delegare a gestiunii activității de operare a 

„Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului”, în numele și pe seama Consiliului 
Județean Galați, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. 

(2) Serviciile de operare aferente contractului de delegare a gestiunii pentru „Centru de Management Integrat al 
Deșeurilor și Stație de Sortare Valea Mărului”, vor fi delegate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, 
începând cu transmiterea Ordinului administrativ de începere a operării cu notificarea Datei Începerii Operării. 

 
Art.3. Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, să elaboreze documentația de 

licitație (inclusiv caietul de sarcini și condițiile de participare și criteriile de selecție ale operatorilor) pentru atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii activității de operare a „Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare 
Valea Mărului”, să deruleze procedura de atribuire a serviciului de operare pentru „Centru de Management Integrat al 
Deșeurilor și Stație de Sortare Valea Mărului”, inclusiv să realizeze revizuiri și actualizări ale acestor documente la solicitarea 
instituțiilor ce au competențe legale, în acest domeniu de activitate. 

 
Art.4. (1) Se acordă mandat special domnului Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați, reprezentant de 

drept al UAT Județul Galați, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, pentru 
aprobarea: 
- Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat 
al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați.  
- Documentației de licitație (inclusiv caietul de sarcini, condițiile de participare și criteriile de selecție ale operatorilor) pentru 
atribuirea Contractului de delegare a gestiunii activității de operare pentru „Centru de management integrat al deșeurilor și 
Stație de sortare Valea Mărului”.  

(2) Se împuternicește domnul Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați, având calitatea de reprezentant al 
UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, să voteze în 
conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 
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1. INTRODUCERE 

Scopul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesitații și oportunității de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în aria deservită de viitorii operatori 

de salubrizare, respectiv: 

 dimensionarea tehnică și umană a viitorilor operatori ai serviciului de salubrizare; 

 dimensionarea parametrilor de performanță și a costurilor necesare pentru 

realizarea unui serviciu de calitate; 

 identificarea investițiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de 

salubrizare, în aria deservită de viitorii operatori; 

 stabilirea condițiilor contractuale inclusiv perioada de amortizare a investițiilor ce 

se vor realiza, pentru fiecare contract în parte. 

 

La realizarea studiului de oportunitate și fundamentare au fost luate în 

considerare atât prevederile Aplicației de finanțare aprobată privind 

implementarea proiectului SMID cât și necesitatea implementării noilor 

modificări legislative în domeniul gestionării deșeurilor, apărute de la data 

aprobării Aplicației de finanțare până în prezent (în speță OUG nr. 92/2021). 

 

Potrivit art. 11, alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (HG nr. 867/2016) 

”entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de 

concesionare atunci când intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui 

contract de concesiune pe termen lung.”  De asemenea, actul normativ prevede faptul că 

Studiul de fundamentare trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante, printre 

care aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică și financiară, 

aspectele de mediu, aspectele sociale și aspectele instituționale ale proiectului în cauză.  

Potrivit art. 32, alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile 

administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilități publice, vor aproba un studiu de oportunitate pentru 

fundamentarea şi stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi 

documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. 

Prezentul Studiu de Oportunitate și fundamentare cuprinde atât fundamentarea 

deciziei de concesionare cât și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii 

activităților de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Galați (Stației de 

Sortare și a Depozitului de la Valea Mărului), urmând a fi aprobat prin hotărâri 

ale membrilor ADI ECOSERV. 
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Activitățile serviciului de salubrizare care fac obiectul delegării de gestiune sunt: 

 sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat; 

 depozitarea deșeurilor. 

Activitățile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus sunt în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 101/2006 republicată privind serviciul de salubrizare al localităților, 

art. 2, alin 3. 

Categoriile de deșeuri care fac obiectul prezentului Studiu de oportunitate și 

fundamentare și a contractului de delegare ce va fi încheiat cu viitorul operator sunt: 

 deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, 

metale, sticlă), fracția de biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri 

menajere periculoase și deșeuri reziduale; 

 deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, 

respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), 

deșeuri voluminoase, fracția de biodeșeuri, deșeuri textile și deșeuri reziduale; 

 deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, 

metale, sticlă), fracția de biodeșeuri, deșeuri textile și deșeuri reziduale; 

 deșeuri din construcții provenite din locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora. 

Stația de sortare pentru care se deleagă activitatea de operare este cea de la Valea 

Mărului realizată prin POIM, în cadrul proiectului SMID. 

Depozitul pentru care se deleagă activitatea de operare este cel de la Valea Mărului 

realizat prin POIM, în cadrul proiectului SMID.. 

Județul Galați este alcătuit din 65 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din care 2 

municipii (Galați și Tecuci), 2 orașe (Berești și Tg. Bujor) și 61 de comune 

În vederea implementării proiectului, a fost înființată o asociație de dezvoltare 

intercomunitară, ADI ECOSERV, din care fac parte toate UAT din județ. 

Activitățile de operare a Stației de Sortare și a Depozitului de la Valea Mărului se 

vor delega pentru UAT membre ADI ECOSERV, mai puțin municipiul Galați, care 

își menține operatorul de salubrizare existent pentru activitatea de sortare și va 

delega prin intermediul asociației doar activitatea de depozitare. 
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2. CADRU LEGISLATIV 

Realizarea Studiului de oportunitate și fundamentare privind modalitatea de delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare reprezintă o cerință obligatorie conform 

prevederilor legale.  

2.1 LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR 

Serviciul de salubrizare este reglementat atât prin norme generale – Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cât și prin norme speciale – Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 

101/2006, republicată.  

În continuare este prezentată baza legală pentru delegarea serviciilor de salubrizare. 

a) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilități 

publice și reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilități 

publice. 

Acest act asigură cadrul legislativ și instituțional unitar în domeniul serviciilor 

publice din România cu privire la obiectivele, competențele, atribuțiile și 

instrumentele specifice necesare pentru înființarea, organizarea, gestionarea, 

finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate 

a serviciilor comunitare de utilități publice; 

b) Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Acest act stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, 

gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționarii 

serviciului public de salubrizare al localităților; se aplică serviciului public de 

salubrizare al comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor 

municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitara 

având ca obiectiv serviciile de salubrizare; 

c) OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor 

Acest act normativ transpune în legislația românească prevederile Directivei (UE) 

2018/851 privind deșeurile și reglementează gestionarea eficientă a deșeurilor, 

modalitățile de prevenire şi reducere a generării de deșeuri; 

d) Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de 

salubrizare al localităților; 

e) Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de 

salubrizare al localităților; 
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f) Ordin nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

g) Ordin nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare a localităților; 

h) Ordin nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare 

și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al 

Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 

Comunală; 

i) Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

j) Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice. 

Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea acțiunilor și 

activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes 

public general ale colectivităților locale cu privire la: 

 alimentarea cu apă; 

 canalizarea și epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; 

 alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 

 salubrizarea localităților; 

 iluminatul public; 

 transportul public local de călători. 

Participanții la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt: 

 autoritățile administrației publice locale; 

 utilizatorii serviciilor comunitare de utilități publice; 

 operatorii serviciilor comunitare de utilități publice; 

 ANRSC. 

Serviciile comunitare de utilități publice implică procese care au ca rezultat producerea de 

deșeuri și poluarea mediului, cu un impact asupra mediului; la realizarea serviciilor 

trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, 

pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. 

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și legislația 

secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător și obținerea 

tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor de mediu cerute de lege. 

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice 
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locale și se înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de 

autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de 

urbanizare, de importanța economico – socială a localităților, de mărimea și de gradul de 

dezvoltare a acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

 

2.2 LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE: 

Legislația în domeniul achizițiilor publice cuprinde: 

a) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

b) Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

c) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

d) Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

lucrări și concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări 

și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

e) Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de 

concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Potrivit art. 11, alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (HG nr. 867/2016) 

”entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de 

concesionare atunci când intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui 

contract de concesiune pe termen lung.”  De asemenea, actul normativ prevede faptul că 

Studiul de fundamentare trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante, printre 

care aspecte generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică și financiară, 

aspectele de mediu, aspectele sociale și aspectele instituționale ale proiectului în cauză.  

Potrivit art. 32, alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile 

administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilități publice, vor aproba un studiu de oportunitate pentru 

fundamentarea şi stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi 

documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. 
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Prezentul Studiu de Oportunitate și fundamentare cuprinde atât fundamentarea 

deciziei de concesionare cât și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii 

activităților de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Galați (Stației de 

Sortare și a Depozitului de la Valea Mărului), urmând a fi aprobat prin hotărâri 

ale membrilor ADI ECOSERV. 
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3. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE ÎN DOMENIUL 

GESTIONĂRII DEȘEURILOR 

Prezentul capitol urmărește analiza succintă a situației actuale privind gestionarea 

deșeurilor în Județul Galați. Principalele surse de informații care au stat la baza elaborării 

acestei secțiuni sunt următoarele: 

a) Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Galați, versiunea 10, aprobată 

(mai 2021) – din cadrul acestui document au fost preluate date privind activitatea 

de gestionare a deșeurilor la nivel județean, date privind compoziția deșeurilor, 

instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor, contracte de salubrizare existente 

etc.; 

b) Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/2017 – 

documentul a furnizat informații privind indicii de generare a deșeurilor utilizați la 

nivel național; 

c) Studiul de Fezabilitate pentru Sistemul de management integrat al de 

deșeurilor în județul Galați, versiunea 8 (aprobat în anul 2020) – a furnizat 

informații privind generarea deșeurilor, în speță ipotezele luate în calcul la 

elaborarea SF pentru implementarea SMID Galați; 

d) Raportul final privind Elaborare studiu privind determinarea compoziției 

deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul Județului Galați 

(versiune 18.04.2021) – documentul a furnizat informații privind compoziția 

actualizată a deșeurilor menajere și similare din mediul urban și rural, a deșeurilor 

din piețe; 

e) Studiu privind estimarea cantităților de biodeșeuri care ar putea fi 

colectate separat la nivelul județului Galați și tratate prin digestie 

anaerobă și a potențialului de compostare individuală (număr de 

gospodării și cantități de deșeuri compostate) (rev.03, anul 2020) 

Capitolul de față tratează următoarele aspecte: 

 prezentarea succintă a activităților de colectare, transport, tratare și depozitare a 

deșeurilor în Județul Galați; 

 compoziția deșeurilor conform Studiului privind determinarea compoziției 

deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul județului Galați; 

 concluziile Studiului privind estimarea cantităților de biodeșeuri care ar putea fi 

colectate separat la nivelul județului Galați și tratate prin digestie anaerobă și a 

potențialului de compostare individuală (număr de gospodării și cantități de 

deșeuri compostate); 

 cadrul contractual de salubrizare existent; 

 populația din aria de delegare; 
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 deficiențe ale sistemului actual de gestionare a deșeurilor. 

3.1  PREZENTAREA SUCCINTĂ A ACTIVITĂȚILOR DE COLECTARE, 

TRANSPORT, TRATARE ȘI DEPOZITARE A DEȘEURILOR 

Infrastructura de gestionare a deșeurilor din județul Galați cuprinde următoarele 

instalații: 

 2 stații de sortare 

o Stația de sortare Galați, cu o capacitate de 6.000 t/an (realizată prin 

fonduri ISPA), care deservește exclusiv Municipiul Galați; 

o Stația de sortare Tecuci, cu o capacitate de 17.500 t/an, respectiv 5-7 

t/oră  (realizată prin fonduri Phare CES) – nu este în operare1;  

 2 stații de compostare 

o Stația de compostare Galați, cu o capacitate proiectată de 10.000 tone/an; 

o Stația de compostare Târgu Bujor, cu o capacitate proiectată de 1.000 

tone/an (construită prin fonduri Phare CES 2004); stația nu mai 

funcționează din anul 2014; 

 1 depozit conform, Tirighina, cu o capacitate proiectată de 920.000 mc (prima 

celulă) (construit prin fonduri ISPA). 

Fiecare dintre activitățile menționate mai sus (colectare, sortare, compostare, depozitare) 

vor fi prezentate, succint, în continuare. 

 

3.1.1. Colectarea deșeurilor municipale 

Colectarea deșeurilor municipale este efectuată de operatorii de salubrizare care își 

desfășoară activitatea în județul Galați, în mod diferențiat pentru populația din mediul 

urban/rural. La nivelul anului 2020, existau 25 de operatori de salubrizare care 

acopereau toate cele 65 de UAT-uri. Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în 

Județul Galați la momentul elaborării prezentului studiu era de 100%, atât în mediul 

urban, cât și în mediul rural. 

Colectarea deșeurilor municipale este analizată, conform Planului Județean de Gestionare 

a Deșeurilor Galați și Studiului de Fezabilitate SMID Galați, în funcție de categoria 

deșeurilor municipale colectate, astfel: 

a) colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec 

 în municipiul Galați - deșeurile se colectează, în principal, în recipiente pe 

platformele gospodărești amenajate sau neamenajate supraterane. Punctele 

                                           
1 stația de sortare Tecuci nu va mai fi integrată în SMID deoarece nu a fost 

retehnologizată/reoperaționalizată, dar amplasamentul și echipamentele existente vor fi folosite 
pentru stocarea temporară și procesarea deșeurilor textile și voluminoase 
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gospodărești amenajate sunt realizate cu împrejmuire din plăci de beton sau plasă 

bordurată fiind prevăzute cu platformă betonată. Parțial în zona locuințelor 

individuale se asigură colectarea din ”poartă în poartă” în general acestea fiind 

arondate punctelor de colectare prin aport voluntar; 

 în municipiul Tecuci și în orașele Târgu Bujor și Berești - colectarea 

deșeurilor se realizează preponderent în puncte de colectare și în unele cazuri prin 

colectarea din poartă în poartă; 

 în mediul rural - colectarea se realizează de la caz la caz, fie prin puncte de 

colectare, fie din poartă în poartă. Punctele de colectare amenajate sunt în 

proprietatea UAT-urilor și sunt administrate/ operate de către operatorii de 

salubrizare. 

Recipientele de colectare au fost achiziționate fie în cadrul proiectilelor ISPA/Phare, fie 

sunt furnizate de operatorii de salubrizare. Recipientele sunt bunuri de retur, inclusiv cele 

furnizate de operatorii de salubrizare, pentru că sunt amortizate în totalitate din 

tarifele/taxa de salubrizare.  

Deșeurile în amestec sunt colectate cu vehicule specializate, fie cele existente ale 

operatorilor, fie cele furnizate prin proiectele PHARE CES și ISPA. Mașinile de colectare 

sunt în general în proprietatea operatorilor de salubrizare (și constituie bunuri proprii ale 

acestora), cu excepția mașinilor care au fost achiziționate prin proiecte ISPA și PHARE 

CES și care aparțin UAT-urilor care au obținut aceste finanțări. 

Infrastructura de colectare deșeuri în amestec, la nivelul anului 2020, prezenta 

următoarele specificații: 

 număr puncte supraterane colectare deșeuri în amestec – 494 de puncte de 

colectare dotate cu 1.846 containere de 1.100 l și 8 containere de 4.000 l (în 

mediul urban), respectiv 44 containere de 1.100 l, 88 containere de 1.500 l și 90 

containere de 400-500 l (în mediul rural); 

 recipiente colectare deșeuri amestec din poartă în poartă – 2.540 pubele de 120 l, 

3.478 pubele de 240 l (în mediul urban), respectiv 11.461 pubele de 120 l, 3.350 

pubele de 140 l și 12.906 pubele de 240 l (în mediul rural); 

 mașini colectare deșeuri  amestec – 22 autogunoiere compactoare de 18 m3, 1 

autogunoieră compactoare de 15 m3, tractoare (în mediul urban), respectiv 12 

autogunoiere compactoare cu volumul cuprins între 6-28 m3 și 2 tractoare (în 

mediul rural). 

 

b) colectarea separată a deșeurilor menajere și similare reciclabile 

Colectarea deșeurilor menajere și similare se face preponderent în amestec, doar în 

municipiul Galați existând un sistem organizat pentru colectarea deșeurilor reciclabile pe 

3 fracții (hârtie/carton, metal/plastic și sticlă), astfel: 

 în zona blocurilor  - sunt colectate prin aport voluntar în puncte de colectare 
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stradală situate pe același amplasament sau în vecinătatea punctelor de colectare 

deșeuri în amestec; 

 în zona caselor  - colectarea deșeurilor reciclabile se face prin aport voluntar în 

punctele de colectare stradale.  

În județul Galați nu se realizează colectarea biodeșeurilor menajere și similare. 

În municipiul Tecuci și în orașele Târgu Bujor și Berești, respectiv în mediul rural  nu 

există implementat un sistem de colectare separată a reciclabilelor. 

Astfel, infrastructura de colectare separată a deșeurilor reciclabile, în anul 2020, prezenta 

următoarele specificații: 

 număr puncte supraterane colectare separată deșeuri – 170 de puncte (pentru 

mediul urban și rural), dotate astfel: 96 pubele de 120 l, 98 pubele de 240 l, 76 

containere de 1.100 l, 34 containere plasă de 5.500 l, 40 igloo-uri (pentru mediul 

urban), respectiv: 230 pubele de 120-140l, 120 pubele de 240 l, 269 containere 

de 1.100 l, 58 containere de 1.500 l, 177 containere plasă de 500-4000 l (pentru 

mediul rural); 

 număr puncte subterane  colectare separată deșeuri – 16 puncte, amplasate în 

Județul Galați, dotate cu 32 de containere, cu o capacitate de 2.050 l; 

 mașini de colectare separată – 4 mașini (în mediul urban). 

 

c) colectarea deșeurilor din parcuri și grădini 

Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini este în sarcina unor operatori specializați, care 

efectuează totodată și activitățile de amenajări peisagistice pe domeniul public al 

localităților și de întreținere a spațiilor verzi (curățarea și toaletarea copacilor, gardului 

viu, a spațiului verde).  

 în municipiul Galați - colectarea deșeurilor verzi din parcuri și  grădini este 

asigurată de Administrația Domeniului Public al Municipiului Galați (ADP). ADP 

transportă deșeurile verzi colectate la stația de compostare de la Tirighina și  le 

predă pe baza unui bon de cântar, fără a plăti un tarif. În cazul în care ADP 

utilizează compostul rezultat din stația de compostare, plătește un tarif către 

ECOSAL; 

 în municipiul Tecuci, serviciul de colectare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini 

este asigurat de societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi, conform 

contractului de delegare a gestiunii aprobat prin HCL nr. 38/28.02.2018; 

 în orașul Tg. Bujor, serviciul de colectare a deșeurilor stradale, a deșeurilor din 

piețe și a deșeurilor din parcuri și grădini publice este prestat de Administrația 

Domeniului Public, un serviciu propriu organizat în cadrul primăriei; 

 în orașul Berești, serviciul de colectare a deșeurilor stradale, a deșeurilor din piețe 

și  a deșeurilor din parcuri și  grădini publice este prestat de Administrația 
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Domeniului Public și  Privat, un serviciu propriu organizat în cadrul primăriei; 

Colectarea separată a deșeurilor din parcuri și grădini se realizează doar în municipiile 

Galați și Tecuci. Deșeurile verzi colectate din Municipiul Galați sunt tratate la stația de 

compostare Galați în timp ce deșeurile verzi din Municipiul Tecuci sunt tocate și predate 

angajaților (localitatea nu este deservită de o stație de compostare). Pentru restul 

localităților urbane din județ, deșeurile din parcuri și grădini sunt eliminate prin 

depozitare. 

 în mediul rural – nu este cazul. 

 

d) colectarea deșeurilor din piețe 

În general, colectarea deșeurilor din piețe se realizează de către operatorii de colectare și 

transport deșeuri menajere și similare. La nivelul județului Galați nu se realizează 

colectarea separată a deșeurilor reciclabile și biodeșeurilor din piețe. 

 în municipiul Galați – colectarea deșeurilor din piețe este asigurată de 

Administrația Piețelor Galați. Deșeurile din piețe nu sunt colectate separat și  sunt 

transportate direct la Depozitul de la Tirighina în vederea eliminării; 

 în orașul Tg. Bujor – serviciul de colectare a deșeurilor din piețe este prestat de 

Administrația Domeniului Public, un serviciu propriu organizat în cadrul primăriei; 

 în orașul Berești – serviciul de colectare a deșeurilor din piețe este prestat de 

Administrația Domeniului Public și Privat, un serviciu propriu organizat în cadrul 

primăriei. 

 în mediul rural – nu este cazul. 

Deficiențe identificate în cadrul activității de colectare a deșeurilor în Județul Galați: 

 infrastructura de colectare a deșeurilor municipale este insuficientă, o parte din 

echipamentele de colectare și transport fiind uzate moral și fizic, ori vandalizate 

 implementarea defectuoasă a colectării separate a reciclabilelor, doar Municipiul 

Galați având implementat un sistem organizat de colectare separată; pe de altă 

parte, în Municipiul Galați colectarea separată a deșeurilor reciclabile nu este 

asigurată pentru operatorii economici; totodată, infrastructura pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile nu este suficientă pentru a asigura creșterea cantității 

colectate 

 în cazul UAT-urilor care au beneficiat de investiții prin programul Phare CES, 

deși au achiziționat echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor, având 

în vedere infrastructura deficitară din județ în ceea ce privește capacitățile de 

sortare, sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile nu este 

implementat corespunzător 

 rata de capturare a deșeurilor reciclabile este foarte redusă, având în vedere că 

sistemul de colectare separată nu este implementat decât în foarte puține 
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localități, iar infrastructura existentă este insuficientă și învechită; de 

asemenea, o problemă o reprezintă și lipsa capacităților de sortare a deșeurilor 

reciclabile colectate separat, în anul 2020 în județ fiind în operare o singură 

stație de sortare care deservește exclusiv Municipiul Galați 

 în județul Galați nu este prevăzută colectarea separată a biodeșeurilor 

menajere, similare și din piețe pentru că nu există facilități de tratare, iar 

biodeșeurile din parcuri și grădini se colectează separat doar în Municipiul Galați 

 

În ceea ce privește activitatea de transfer al deșeurilor, la nivel județean nu există nicio 

astfel de instalație. 

 

3.1.2. Sortarea deșeurilor municipale 

În județul Galați există două stații de sortare pentru tratarea deșeurilor reciclabile 

colectate separat, respectiv: 

 Stația de sortare Galați, capacitate 6.000 t/an (realizată prin fonduri ISPA) 

(deservește exclusiv Municipiul Galați); 

 Stația de sortare Tecuci, capacitate 5-7 t/oră respectiv 17.500 t/an (realizată prin 

fonduri Phare CES) – nefuncțională. 

a) Stația de sortare Galați 

Instalația de sortare, situată pe același amplasament cu stația de compostare, a intrat în 

operare în anul 2012 și funcționează pe baza autorizației de mediu nr. 59/03.05.2022. 

Stația este operată de SP ECOSAL. Stația de sortare are o capacitate de 6.000 t/an/1 

schimb.  

Stația de sortare se află în interiorul unei hale metalice în care sunt amplasate benzile 

transportoare, cabinele de sortare și presele de balotat materiale sortate: 

 linia de sortare este prevăzută cu 8 posturi și cuprinde: buncăr preluare deșeuri, 

bandă recepție deșeuri, bandă transportatoare pentru sortare, bandă de sitare cu 

sistem de aspirație praf (ciclon); banda de sortare; 

 linie de recepție/sortare sticlă este prevăzută cu platformă hidraulică pentru 

basculare containere, buncăr, banda de alimentare înclinată cu racleți, bandă de 

sortare sticlă prevăzută cu 3 posturi; 

 linia de presare/procesare este compusă din presă de balotare automată și sistem 

de benzi transportoare de o parte și  de alta a presei; 

 linia de procesare a deșeurilor din aluminiu - dozele de aluminiu, respectiv 

ambalajele din tablă de aluminiu sunt descărcate în buncărul de alimentare al 

benzii transportatoare al liniei de procesare a deșeurilor din aluminiu. Acestea 

sunt transportate cu ajutorul benzii cu racleți în cuva de alimentare a shrederului 

hidraulic de unde vor fi tocate și vor cădea gravitațional printre valțurile 
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shrederului direct în containerul amplasat sub mărunțitor. 

 

b) Stația de sortare Tecuci (nefuncțională, amplasamentul va fi utilizat 

pentru tratarea deșeurilor voluminoase și textile) 

Municipiul Tecuci a beneficiat de fonduri europene prin proiectul Phare CES 2004 pentru 

realizarea investiției – ” Valorificare deșeuri menajere - Platforma de compostare, stație 

de sortare și transfer”.  

Dotările stației de sortare sunt: presa verticală de balotat deșeuri; electrostivuitor; 

Mărunțitor de sticlă; bandă transportoare, 2 buc.; încărcător frontal; platformă cântărire; 

Semiremorcă auto compactoare; Boxă reciclare cu o latură înclinată.  

Instalația nu a fost operată niciodată din cauza nefuncționării ansamblului de 

echipamente achiziționate. În stație au fost recepționate cantități mici de deșeuri 

reciclabile (în medie 20 tone pe an) în vederea presării și valorificării ulterioare. 

Hala stației de sortare Tecuci va fi utilizată pentru tratarea fluxurilor speciale de deșeuri 

(textile și voluminoase), iar echipamentele necesare pentru noile funcțiuni ale acestei 

hale vor fi puse în seama operatorului de colectare și transport2. 

 

Deficiențe identificate în cadrul activității de sortare a deșeurilor în Județul Galați: 

 infrastructura de sortare a deșeurilor municipale este insuficientă: capacitățile 

instalațiilor de sortare existente nu asigură sortarea cantităților de deșeuri 

municipale care ar trebui colectate separat în vederea atingerii țintei de 

reciclare. Dintre cele două stații de sortare existente, cea de la Galați (în 

operare) deservește exclusiv Municipiul Galați, iar cea de la Tecuci este 

nefuncțională. 

 

 

3.1.3. Compostarea deșeurilor municipale 

La nivelul județului Galați există două stații de compostare, respectiv: 

 Stația de compostare Galați, cu o capacitate proiectată de 10.000 tone/an; 

 Stația de compostare Târgu Bujor, cu o capacitate proiectată de 1.000 tone/an 

(construită prin fonduri Phare CES 2004); stația nu mai funcționează din anul 

2014 din cauza defectării utilajelor specifice compostării (întorcător, tocător, sită 

rotativă). 

Astfel: 

a) Stația de compostare Galați 

Stația de compostare este situată pe același amplasament cu stația de sortare și are o 

                                           
2 Conform adresei Consiliului Județean Galați din 11.03.2022 
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capacitate proiectată de 10.000 tone/an. În prezent, stația de este operată de SP 

ECOSAL în baza autorizației de mediu nr. 59/03.05.2022. În stația de compostare sunt 

procesate deșeurile de natura vegetală provenite din grădini, parcuri, spații verzi, 

exclusiv din Municipiul Galați.  

Stația este dotată cu următoarele echipamente: tocător deșeuri pentru compost, utilaj de 

întors compostul, tambur de irigare, încărcător frontal, sită rotativă-ciur compost. 

b) Stația de compostare Tg. Bujor 

Stația de compostare de la Tg. Bujor, construită prin fonduri Phare CES 2004 a intrat în 

funcțiune în anul 2009. Capacitatea proiectată a stației este de 1.000 t/an. Conform 

proiectului tehnic și a autorizației de mediu, stația a fost prevăzută să trateze deșeuri din 

parcuri și grădini, deșeuri menajere și similare în amestec, deșeuri din piețe, deșeuri 

stradale și nămoluri de la stația de epurare orășenească. Conform fluxului estimat de 

deșeuri în faza de planificare a proiectului ponderea nămolurilor din capacitatea totală a 

stației este de 60%. 

Principalele dotări ale stației sunt: hală de compostare cu suprafață betonată de 1.134 

m; cântar rutier tip basculă; stație de tratare levigat compusă din bazin de levigat cu 

capacitatea de 40 m3 și stația de epurare de tip monobloc cu capacitatea de 4 m3/zi; 

separator de produse petroliere; benzi transportoare; separator de metale; sită rotativă 

(ciur rotativ); utilaj pentru întoarcerea compostului - capacitate întoarcere minim 1.200 

mc/h; încărcător frontal pe pneuri; tocător de crengi cu o capacitate de 15 mc/h; presă 

de balotat. 

 

Deficiențe identificate în cadrul activității de compostare a deșeurilor în Județul Galați: 

 infrastructura de compostare a deșeurilor municipale insuficientă: capacitățile 

instalațiilor de compostare existente nu pot asigura tratarea întregii cantități de 

deșeuri verzi care ar trebui colectate separat din toate parcurile și grădinile din 

județ. Dintre cele două stații de compostare, cea de la Galați deservește 

exclusiv Municipiul Galați, iar cea de la Tg. Bujor este nefuncțională. 

 

 

3.1.4. Depozitarea deșeurilor municipale 

În prezent, în județul Galați există un singur depozit conform în operare, Tirighina, 

care deservește Municipiului Galați și comunele limitrofe (Braniștea, Smârdan, Șendreni, 

Tulucești și Vânători). 

Depozitul conform Tirighina  

Depozitul conform tipul „b” de la Tirighina (Galați) a fost construit prin fonduri ISPA 

intrând în operare în anul 2011. În prezent, depozitul este operat de S.C. Serviciul Public 

Ecosal Galați S.A., în baza autorizației integrate de mediu nr. 2/12.06.2014 valabilă până 

la 11.06.2024. 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

Depozitul a fost prevăzut cu 4 celule cu o suprafață totală de aproximativ 18 ha, din care, 

prin proiectul ISPA, s-a construit doar prima celulă cu o capacitate de aproximativ 

920.000 m3 și  o suprafață ocupată de 6.5 ha.  

Prima celulă a depozitului, aflată în operare din noiembrie 2011, este prevăzută cu un 

sistem de impermeabilizare a bazei depozitului (strat argilă, geo membrană, geo textil, 

strat drenant), precum și cu un sistem de colectare și epurare a levigatului produs în 

corpului depozitului, în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, celula 1 este 

proiectată cu un sistem de colectare a gazului. La depozit, pe lângă deșeuri municipale 

mai sunt depozitate deșeuri din construcții și demolări, deșeuri industriale nepericuloase, 

precum și nămoluri rezultate de la stația de epurare a Municipiului Galați.  

 

Având în vedere lipsa capacităților de depozitare la nivelul județului, după sistarea 

activității depozitului neconform de la Tecuci (în luna iulie 2017), deșeurile municipale 

colectate din județ (mai puțin localitățile deservite de depozitul Tirighina) au fost 

eliminate la depozite din alte județe, respectiv: 

 în perioada iulie 2017 – aprilie 2018 - la depozitul conform din localitatea Muchea, 

județul Brăila, aparținând S.C. Tracon S.A., în limita a 3000 t/lună, cu acceptul 

operatorului de depozit, al APM Brăila și al Consiliului Județean Brăila; 

 în perioada februarie – august 2018 - la depozitul conform Tirighina. Primăria 

Municipiului Galați a aprobat Hotărârea nr. 285 din 15.05.2018 privind 

depozitarea, pe perioada determinată, a deșeurilor municipale colectate de pe 

raza județului Galați până la demararea activității depozitului conform din comuna 

Roșiești, județul Vaslui, dar nu mai târziu de momentul atingerii a 75% din 

capacitatea proiectată a celulei în exploatare; 

 începând cu luna septembrie 2018 la depozitul conform de la Roșiești, județul 

Vaslui în baza acordului încheiat între CJ Galați și CJ Vaslui. Astfel, contractul nr. 

16452/19.12.2017 privind ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a 

județului Vaslui” încheiat între CJ Vaslui și S.C. Romprest Energy S.R.L., a fost 

completat cu un act adițional care prevede la art. 4, punctul c) că acceptarea spre 

depozitare a deșeurilor care provin din județul Galați se va face doar temporar pe 

depozitul Roșiești - durată stipulată în cadrul contractului încheiat între operatorul 

Depozitului și operatorii de colectare și transport deșeuri de pe raza județului 

Galați, respectiv 1 an de la data intrării în vigoare a acestuia. Cu toate acestea, 

durata poate fi prelungită doar în condițiile în care CJ Galați face dovada 

necesității prelungirii acceptării deșeurilor la depozitul CMID – Roșiești, cu acceptul 

Delegatarului. 

Deficiențe identificate în cadrul activității de depozitare a deșeurilor în Județul Galați: 

 infrastructura de depozitare a deșeurilor municipale este insuficientă: depozitul 

existent de la Tirighina deservește exclusiv Municipiul Galați și 5 comune 

limitrofe. În prezent se află în operare prima celulă, volumul liber actual 
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asigurând eliminarea deșeurilor din Municipiul Galați și din cele 5 comune 

limitrofe până în anul 2024. Deși inițial depozitul a fost prevăzut cu 4 celule, 

acesta va sista activitatea odată cu atingerea capacității maxime a primei 

celule. Extinderea depozitului prin construirea unei noi celule nu mai este 

posibilă din cauza condițiilor nefavorabile ale amplasamentului; 

 depozitarea deșeurilor colectate din restul județului se realizează temporar la un 

depozit din alt județ. 

 

3.2  COMPOZIȚIA DEȘEURILOR CONFORM STUDIULUI PRIVIND 

DETERMINAREA COMPOZIȚIEI DEȘEURILOR MENAJERE, 

SIMILARE ȘI DIN PIEȚE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI 

Analiza compoziției deșeurilor municipale este fundamentată pe Studiul privind 

determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul județului 

Galați, corelată cu prevederile PJGD Galați și cu ipotezele care au stat la baza elaborării 

Studiului de Fezabilitate pentru proiectul SMID Galați. De asemenea, în cadrul acestei 

secțiuni sunt abordate și rezultatele Studiului în domeniul biodeșeurilor efectuat la nivelul 

Județului Galați în anul 2020.  

Compoziția este analizată distinct pentru următoarele categorii de deșeuri: 

a) compoziția deșeurilor menajere și similare; 

b) compoziția deșeurilor din piețe; 

c) compoziția deșeurilor din parcuri și grădini; 

d) compoziția deșeurilor stradale. 

În tabelul de mai jos este prezentată compoziția deșeurilor menajere și similare, 

determinată în cadrul Studiului privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, 

similare și din piețe la nivelul județului Galați, elaborat pentru anul 2020. Studiul a vizat 

determinarea compoziției pentru municipiul Galați, considerat urbanul mare, pentru 

municipiul Tecuci și orașele Târgu Bujor și Berești, considerate urbanul mic, respectiv 

pentru mediul rural. Compoziția deșeurilor din piețe a fost, de asemenea, determinată în 

cadrul acestui studiu, regăsindu-se în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 1 - Compoziția deșeurilor menajere și similare conform Studiului privind 

determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul județului 

Galați, anul 2020 

Tip deșeu 

Municipiul 

Galați 
(urbanul 

mare) 

Municipiul 

Tecuci și 
orașele Tg. 

Bujor și 
Berești 

(urbanul 
mic) 

Rural din piețe 

Hârtie și carton 10,07% 9,84% 7,01% 2,40% 
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Tip deșeu 

Municipiul 

Galați 
(urbanul 

mare) 

Municipiul 

Tecuci și 
orașele Tg. 

Bujor și 
Berești 

(urbanul 
mic) 

Rural din piețe 

Plastic 10,75% 11,15% 10,76% 0,76% 

Metal 1,35% 1,41% 1,25% 0,25% 

Deșeuri compozite 1,70% 0,80% 0,50% 0,25% 

Sticlă 8,16% 5,66% 4,36% 0,20% 

Lemn 1,30% 0,85% 0,40% 0,15% 

Biodeșeuri 54,05% 54,91% 60,08% 86,01% 

Textile 2,50% 2,34% 3,90% 0,40% 

Deșeuri voluminoase3     

Deșeuri periculoase 0,60% 1,25% 1,05% 0,15% 

Altele4 8,56% 11,87% 10,71% 9,45% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Sursa: Prelucrări Autor pe baza Studiului privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, 

similare și din piețe la nivelul județului Galați (2021), pag. 18-19 

Observații5: 

 campaniile de determinare a compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe 

s-au desfășurat în 2 anotimpuri diferite iarna – primăvara pentru o acuratețe a 

rezultatelor cât mai ridicată, având în vedere că deșeurile au o compoziție diferita 

în funcție de anotimp; 

 compoziția deșeurilor menajere, similare și din piețe pentru Județul Galați a fost 

obținută prin medierea celor două determinări rezultate în urma a două campanii 

iarnă – primăvară; 

 determinările au fost influențate și de pandemia COVID 19 deoarece, pe parcursul 

anului 2020, toată țara a fost în carantină / stare de urgență / stare de alertă, ia 

comportamentul uman, iar condițiile de muncă s-au schimbat semnificativ; 

 categoria Alte deșeuri cuprinde: deșeuri voluminoase, pampers, absorbante, 

cauciuc, oase, saci de aspirator (cu conținut), creioane, radiere, pneuri, tetine, 

abajururi, mingi de tenis etc. 

Referitor la compoziția deșeurilor din parcuri și grădini, la nivelul anului 2020, 

aceasta era următoarea: 90% biodeșeuri și 10% alte categorii de deșeuri. 

De asemenea, compoziția deșeurilor stradale, conform Planului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor din Județul Galați, se regăsește în tabelul de mai jos. 

 

                                           
3 sunt incluse, cf. rezultatelor Raportului, în categoria ”Altele” 
4 include și deșeurile voluminoase 
5 conform Studiului privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe la 
nivelul județului Galați 
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Tabelul nr. 2 - Compoziția deșeurilor stradale, anul 2020 

Tip deșeu Pondere la nivelul anului 2020, % 

Hârtie și carton 10,10 

Plastic 9,70 

Metal 2,20 

Deșeuri compozite 0,00 

Sticlă 4,40 

Lemn 2,90 

Biodeșeuri 60,20 

Textile 0,20 

Deșeuri voluminoase 0,00 

Deșeuri periculoase 0,00 

Deșeuri inerte 0,00 

Altele 10,30 

Deșeuri de mici dimensiuni < 4 mm 0,00 

TOTAL 100% 

Sursa: Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, Galați, 2021 

Totodată, pe lângă Studiul privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare 

și din piețe la nivelul județului Galați, în anul 2020 a fost elaborat și Studiul privind 

estimarea cantităților de biodeșeuri care ar putea fi colectate separat la nivelul 

județului Galați și tratate prin digestie anaerobă și a potențialului de compostare 

individuală (număr de gospodării și cantități de deșeuri compostate). Rezultatele acestui 

studiu au indicat către o serie de concluzii, prezentate în continuare. 

Cantitățile de resturi alimentare generate la nivelul județului Galați, pe medii de rezidență 

sunt redate în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 3 – Cantitățile de resturi alimentare generate la nivelul județului Galați, pe 

medii de rezidență, anul 2020 

Mediu de 
rezidență 

- Cantități biodeșeuri (resturi alimentare) 

 Nr. unități kg/săpt. kg/lună kg/an tone/an 

Urban  
per 
gospodărie 

6,6 26,5 317,9 0,318 

Rural 
per 
gospodărie 

6,9 27,5 329,6 0,330 

Total 
per 
gospodărie 

6,7 27,0 323,8 0,324 

 

Estimare nr. 

gospodării 
2020 

kg/săpt. kg/lună kg/an tone/an 

Urban  107.349 711.072,4 2.844.189,70 34.131.476,90 34.131,50 

Rural 81.380 558.780,30 2.235.121,30 26.821.455,40 26.821,50 
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Mediu de 

rezidență 
- Cantități biodeșeuri (resturi alimentare) 

Total 188.729 1.269.852,8 5.079.411,10 60.952.932,30 60.952,90 

Sursa: Studiul privind estimarea cantităților de biodeșeuri care ar putea fi colectate separat la 

nivelul județului Galați și tratate prin digestie anaerobă și a potențialului de compostare individuală 

(număr de gospodării și cantități de deșeuri compostate), pag. 55 

În acest context, potențialul de colectare separată a resturilor alimentare în vederea 

tratării prin digestie anaerobă și potențialul de compostare individuală, pe medii de 

rezidență reprezintă aspecte abordate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 4 – Potențialul de colectare separată a resturilor alimentare în vederea 

tratării prin digestie anaerobă și potențialul de compostare individuală, pe medii de 

rezidență, anul 2020 

Specificație Urban Rural Total 

Resturi alimentare digestie anaerobă 
(tone/an) 

25.546,80 6.773,30 32.320,10 

Resturi alimentare compostare individuală 
(tone/an) 

1.386,60 3.901,20 5.287,80 

Numărul de gospodării care ar 
implementa compostarea individuală 

4.361 11.837 16.332 

Sursa: Studiul privind estimarea cantităților de biodeșeuri care ar putea fi colectate separat la 

nivelul județului Galați și tratate prin digestie anaerobă și a potențialului de compostare individuală 

(număr de gospodării și cantități de deșeuri compostate), pag. 56 

 

3.3  CADRUL CONTRACTUAL DE SALUBRIZARE EXISTENT 

Cadrul contractual de salubrizare analizează situația contractelor încheiate la nivelul 

Județului Galați, în derulare la momentul elaborării prezentului Studiu. 

a) Cadrul contractual de salubrizare existent în Municipiul Galați 

Prin Proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Municipiul Galați și  

împrejurimi, Județul Galați, România”, Măsura ISPA nr. 2003RO16PE027, denumit în 

continuare proiectul ISPA, a cărui Memorandum de Finanțare a fost semnat între Comisia 

Europeană și Guvernul României în data de 19.10.2004, Municipiul Galați a beneficiat de 

fonduri structurale pentru implementarea unui sistem de management integrat al 

deșeurilor solide, constând în: 

 Închiderea depozitului neconform de la Tirighina; 

 Celula 1 a depozitului conform de deșeuri de la Tirighina în suprafață de 64.000 

mp, construită pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a municipiului 

Galați, având Cărțile Funciare cu numerele 110549 și  113971 cu numerele 

cadastrale 12528 și  16549; 

 Construirea unei stații de sortare în suprafață de 16.196,00 mp, construită pe 
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amplasamentul aflat în proprietatea publică a municipiului Galați, având Cartea 

Funciară numărul 119468 cu număr cadastral 119468; 

 Construirea unei stații de compostare în suprafață de 16.196,00 mp, construită pe 

amplasamentul aflat în proprietatea publică a municipiului Galați, având Cartea 

Funciară numărul 119468 cu număr cadastral 119468; 

 Realizarea a două puncte ecologice de depozitare pentru depozitarea deșeurilor 

menajere periculoase și a deșeurilor uscate, reciclabile; 

 Implementarea colectării separate a deșeurilor (achiziționarea de containere și  

vehicule pentru colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile uscate și  a deșeurilor 

organice în vederea compostării pentru întregul oraș); 

 Asistență tehnică și  supervizarea lucrărilor de construcții (Elaborare Documentații 

de Atribuire pentru contractele de lucrări și  de furnizare echipamente, 

supervizarea lucrărilor, întărirea capacității instituționale, asistență tehnică pentru 

PPP); 

 Asistență tehnică pentru pregătirea unui Master Plan și  a unui studiu de 

fezabilitate pentru cea de a doua fază de investiții. 

Activitățile serviciului de salubrizare din Municipiul Galați sunt prestate sub forma 

gestiunii directe de Serviciul Public ECOSAL, în baza HCL nr. 644/2007, a Contractului de 

prestare a serviciului de salubrizare a mun. Galați nr. 20100 din 29.02.2008 și  a 

Regulamentului de Organizare și  Funcționare a Serviciului Public ECOSAL. 

Serviciul Public ECOSAL prestează activitatea de colectare a deșeurilor municipale de pe 

raza mun. Galați, cu următoarele excepții: 

 colectarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini care este asigurată de 

Administrația Domeniului Public al Municipiului Galați (ADP). ADP transportă 

deșeurile verzi colectate la stația de compostare operata de ECOSAL și le predă pe 

baza unui bon de cântar, fără a plăti un tarif. În cazul în care ADP utilizează 

compostul rezultat din stația de compostare, plătește un tarif către ECOSAL; 

 colectarea deșeurilor din piețe care este asigurată de Administrația Piețelor Galați. 

Deșeurile din piețe nu sunt colectate separat și  sunt transportate direct la 

Depozitul de la Tirighina în vederea eliminării. 

 

b) Cadrul contractual de salubrizare existent în Municipiul Tecuci 

În perioada 2006-2007 în Municipiul Tecuci a fost implementat proiectul PHARE RO 

2004/016-772.04.01.04.01.01.17 “Valorificare deșeuri menajere - Platforma de 

compostare, stație de sortare și transfer”. Investițiile realizate prin proiect sunt: 

 1 stație de sortare a deșeurilor. Stația a fost realizată pentru a asigura sortarea 

deșeurilor reciclabile colectate de pe raza Municipiului Tecuci În prezent este 

nefuncțională. În cadrul proiectului SMID Galați hala stației de sortare Tecuci va fi 

utilizată pentru tratarea fluxurilor speciale de deșeuri (textile și voluminoase), iar 
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echipamentele necesare pentru noile funcțiuni ale acestei hale vor fi puse în 

seama operatorului de colectare și transport. 

 containere pentru colectarea separată a deșeurilor. 

Serviciul de salubrizare în mun. Tecuci este asigurat de S.C. Compania de Utilități Publice 

Tecuci S.R.L. (CUP) în baza contractului de delegare încheiat la data de 30.06.2017, pe o 

durată de 10 ani, respectiv până la data de 30.06.2027, dar conform Actului Adițional 1 

din 30.03.2018 durata s-a redus la 5 ani pana la 30.06.2023. S.C. Compania de Utilități 

Publice Tecuci S.R.L. a fost înființată în anul 2017, Consiliul Local al Municipiului Tecuci 

fiind unic acționar al acestei societăți. 

Potrivit contractului și a actului adițional nr. 1 din data de 30.03.2018, CUP Tecuci 

prestează următoarele activități ale serviciului de salubrizare: 

 colectarea separată și  transportul separat al deșeurilor municipale și  al deșeurilor 

similare provenind din activități comerciale din industrie și  instituții, inclusiv fracții 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 

electrice și electronice, baterii și  acumulatori; 

 colectarea și  transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 

de reamenajare și  reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora; 

 măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, inclusiv răzuirea 

rigolelor și  igienizarea punctelor de precolectare a deșeurilor menajere; 

 curățarea și  transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț; 

 sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare. 

Serviciul de colectare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini este asigurat de societatea 

Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi, conform contractului de delegare a gestiunii 

aprobat prin HCL nr. 38/28.02.2018. 

În mun. Tecuci a fost instituită taxa ca modalitate de plată a serviciilor de salubrizare 

astfel: populație – 10,21 lei/persoană/lună; agenți economici – 216,67 lei/tonă. 

 

c) Cadrul contractual de salubrizare existent în restul județului 

Pe lângă mun. Tecuci, în județul Galați au fost implementate mai multe proiecte finanțate 

prin programul PHARE CES, după cum urmează: 

 în orașul Tg. Bujor proiectul RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.16 „Stație de 

compostare a deșeurilor din Tg. Bujor, Județul Galați” și  proiectul RO 

2006/018.147.04.01.01.01.52 “Colectarea și  transportul deșeurilor din Orașul Tg. 

Bujor”; 

 în comuna Ivești proiectul RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.19 „Îmbunătățirea 

colectării și  transportului deșeurilor în comuna Ivești, județul Galați ”; 
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 în comuna Bălășești proiectul RO 2005/17-553.04.01.04.03.21 „Îmbunătățirea 

colectării și  transportului deșeurilor în comuna Bălășești, județul Galați ”; 

 în comuna Schela proiectul RO 2006/018-147.04.01.04.01.53 „Colectarea și  

transportul deșeurilor municipale din Comuna Schela, județul Galați”; 

 în comuna Foltești proiectul RO 2006/018-147.04.01.04.01.54 „Colectarea și  

transportul deșeurilor municipale din Comuna Foltești, județul Galați.” 

În Memorandumurile de Finanțare pentru proiectele PHARE CES au fost reglementate 

condițiile de finanțare pentru fiecare proiect. Aceste obligații trebuie să fie menținute, iar 

autoritățile administrației publice locale trebuie să se asigure că angajamentele asumate 

prin aceste proiecte privind operarea instalațiilor sau prestarea serviciilor sunt aplicate în 

conformitate cu legislația română privind serviciul de salubrizare a localităților (Legea 

101/2006 și Legea 51/2006). 

Infrastructura realizata prin proiectul PHARE Tg. Bujor a fost operată de S.C. BUJOR 

PREST SERV S.R.L., companie care a avut ca unic acționar Consiliul Local al Orașului Tg. 

Bujor. Stația de compostare de la Tg. Bujor, realizată prin programul Phare CES, are o 

capacitate de 1.000 t/an. În prezent, stația nu este funcțională din cauza defectării 

utilajelor specifice compostării (întorcător, mărunțitor etc), însă prin proiectul SMID vor fi 

achiziționate echipamentele necesare astfel încât această stație să devină funcțională.  

În perioada 15.11.2018 - 27.04.2021, în orașul Tg. Bujor serviciul de salubrizare era 

prestat sub forma gestiunii directe de Serviciul public de salubrizare din orașul Tg. Bujor. 

Începând cu data de 27.04.2021, activitatea de colectare și transport a deșeurilor este 

prestată de SC Leonmar SRL, în baza contractului nr. 3290 din 27.04.2021. Contractul va 

înceta la data atribuirii în cadrul proiectului SMID a contractului de delegare a gestiunii 

activităților de colectare și transport a deșeurilor unui operator desemnat câștigător al 

licitației organizate în acest sens. 

În Tg. Bujor, serviciul de colectare a deșeurilor stradale, a deșeurilor din piețe și  a 

deșeurilor din parcuri și  grădini publice este prestat de Administrația Domeniului Public, 

un serviciu propriu organizat în cadrul primăriei. 

Comunele Ivești și Schela beneficiare ale proiectelor PHARE mai sus amintite, și -au 

înființat propriul serviciu organizat pentru gestiunea serviciului de salubrizare. 

În județul Galați, salubrizarea localităților se realizează în modul următor: 

 de către un operator economic privat - pe baza unui contract de 

concesiune/delegare încheiat între operator și  Primărie;  

 de către o structură (direcție, serviciu etc.) din cadrul Primăriei – pe baza unei 

Hotărâri a Consiliului Local de atribuire a serviciului de salubrizare în gestiune 

directă; 

 de către un operator economic cu capital integral public  - pe baza unui contract 

de concesiune/delegare încheiat între operator și  Primărie; 

 în conformitate cu datele primite de la autoritățile locale, toate cele 65 de unități 
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administrativ teritoriile din județul Galați beneficiază de serviciul de salubrizare, 

astfel: 

o pentru 42 dintre acestea serviciul de salubrizare sunt furnizate de către 

operatori privați; 

o 8 UAT sunt deservite de operatori cu capital integral public;  

o 15 UAT sunt deservite sub forma gestiunii directe de către o structură 

specializată din cadrul administrației publice locale. 

În următorul tabel este prezentată situația contractelor de salubrizare existente în județul 

Galați. 

Tabelul nr. 5 – Situația contractelor de salubrizare, anul 2022 

Nr.crt.  
Denumire 
operator 

Localități deservite 
Dată încetare 

contract 

     

1.  

GESTIUNE 
DELEGATĂ 
UNOR 
OPERATORI 
DE DREPT 
PRIVAT 

Barcea Leonmar S.R.L. 

La desemnarea 
noului operator 
de către ADI 
ECOSERV 

2.  Bălăbănești Leonmar S.R.L. 

3.  Băleni Leonmar S.R.L. 

4.  Berești-Meria Leonmar S.R.L. 

5.  Buciumeni Cosmesiret SRL 

6.  Cavadinești Leonmar S.R.L. 

7.  Cerțești Leonmar S.R.L. 

8.  Corni Leonmar S.R.L. 

9.  Cosmești Gemina Servexim S.R.L. 

10.  Costache Negri Leonmar S.R.L. 

11.  Cudalbi Leonmar S.R.L. 

12.  Cuca Gemina Servexim S.R.L. 

13.  Cuza Vodă Gemina Servexim S.R.L. 

14.  Drăgușeni Cosmesiret SRL 

15.  Fârțănești Leonmar S.R.L. 

16.  Frumușița Leonmar S.R.L. 

17.  Fundeni Gemina Servexim S.R.L. 

18.  Gohor Cosmesiret SRL 

19.  Grivița Gemina Servexim S.R.L. 

20.  Independența Gemina Servexim S.R.L. 

21.  Jorăști Top Recycle For All S.R.L. 

22.  Măstăcani Gemina Servexim S.R.L. 

23.  Movileni Gemina Servexim S.R.L. 

24.  Nămoloasa Recorwood S.R.L. 

25.  Nicorești Cosmesiret SRL 

26.  Oancea Gemina Servexim SRL 
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Nr.crt.  
Denumire 

operator 
Localități deservite 

Dată încetare 

contract 

27.  Pechea Leonmar S.R.L. 

28.  Piscu Gemina Servexim S.R.L. 

29.  Poiana Cosmesiret SRL 

30.  Priponești Leonmar S.R.L. 

31.  Rediu Leonmar S.R.L. 

32.  Scânteiești Leonmar S.R.L. 

33.  Slobozia Conachi Gemina Servexim S.R.L. 

34.  Smârdan Rer Ecologic Service S.R.L. 

35.  Smulți Top Recycle For All S.R.L. 

36.  Suhurlui Leonmar S.R.L. 

37.  
Tudor 

Vladimirescu 
Leonmar S.R.L. 

38.  Tg. Bujor Leonmar S.R.L. 

39.  Umbrărești Leonmar S.R.L. 

40.  Valea Mărului Leonmar S.R.L. 

41.  Vârlezi Top Recycle For All S.R.L. 

42.  Vlădești Top Recycle For All S.R.L. 

43.  

GESTIUNE 
DIRECTĂ 

Bălășești SPS Comuna Bălășești 

La desemnarea 

noului operator 

de către ADI 
ECOSERV 

44.  Braniștea SPS Comuna Braniștea 

Nu s-a emis 
HCL privind 
încetarea 

activității la 
data desemnării 
noului operator 
de către ADI 
ECOSERV 

45.  Corod SPS Comuna Corod 

La desemnarea 
noului operator 
de către ADI 
ECOSERV 

46.  Drăgănești SPS Comuna Drăgănești 

Nu s-a emis 
HCL privind 

încetarea 
activității la 
data desemnării 
noului operator 
de către ADI 
ECOSERV 

47.  Foltești SPS Foltești 
desemnarea 
noului operator 
de către ADI 
ECOSERV 

48.  Ghidigeni SPS Ghidigeni 

49.  Ivești SPS Ivești 

50.  Liești SPS Liești 
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Nr.crt.  
Denumire 

operator 
Localități deservite 

Dată încetare 

contract 

51.  Matca SPS Matca 

52.  Munteni SPS Munteni 

53.  Schela SPS Schela 

54.  Tulucești SPS Tulucești 

55.  Țepu SPS Țepu 

56.  Vânători SPS Vânători 

57.  Galați SP Ecosal Galați 

58.  

GESTIUNE 
DELEGATĂ 
UNOR 

OPERATORI 
PUBLICI 

Tecuci CUP Tecuci 

La desemnarea 
noului operator 
de către ADI 
ECOSERV 

59.  Băneasa CUP Bârlad 

60.  Berești CUP Bârlad 

61.  Brăhășești Ecoprest BRAHA 2015 S.R.L. 

62.  Negrilești CUP Bârlad 

63.  Rădești CUP Bârlad 

64.  Suceveni CUP Bârlad 

Nu s-a semnat 
Act Adițional 

privind 
încetarea 
activității la 
data desemnării 
noului operator 
de către ADI 

ECOSERV 

65.  Șendreni Salubrizare Șendreni S.R.L.  

La desemnarea 
noului operator 
de către ADI 
ECOSERV 

Sursa: PJGD Galați, Consiliul Județean Galați 

Cele mai multe dintre contractele de salubrizare existente în unitățile administrativ-

teritoriale menționate mai sus (60 din totalul de 65), indiferent de durata pe care o au, 

cuprind și o clauză de încetare înainte de termen a acestora, la data atribuirii de către 

ADI ECOSERV a noului contract de delegare în cadrul proiectului SMID. Acestea sunt: Tg. 

Bujor, Berești, Barcea, Bălăbănești, Bălășești, Băleni, Băneasa, Berești-Meria, Brăhășești, 

Buciumeni, Cavadinești, Cerțești, Corni, Corod, Cosmești, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, 

Cuza-Vodă, Drăgușeni, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Grivița, 

Independența, Ivești, Jorăști, Liești, Matca, Măstăcani, Movileni, Munteni, Nămoloasa, 

Negrilești, Nicorești, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponești, Rădești, Rediu, Schela, 

Scânteiești, Slobozia Conachi, Smârdan, Smulți, Suhurlui, Șendreni, Tudor Vladimirescu, 

Tulucești, Țepu, Umbrărești, Valea Mărului, Vânători, Vârlezi, Vlădești. 

În ceea ce privește UAT Braniștea și Drăgănești, care au servicii organizate la nivelul 

primăriilor în vederea prestării serviciului de salubrizare sub forma gestiunii directe, se 

recomandă emiterea unei HCL prin care să se aprobe faptul că serviciul propriu va înceta 

să presteze activitatea de  colectare și  transport a deșeurilor și  aceasta va fi preluată de 
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noul operator de colectare și transport desemnat de ADI ECOSERV, la data semnării 

noului contract de delegare. 

În ceea ce privește UAT Suceveni care beneficiază de serviciul de salubrizare prestat de 

un operator public, se recomandă semnarea unui act adițional prin care să fie modificată 

durata contractului, în sensul că acesta va înceta odată cu semnarea contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor de către noul 

operator desemnat de ADI ECOSERV.  

În mun. Galați serviciul de salubrizare va fi prestat de Serviciul Public ECOSAL și în cadrul 

proiectului SMID, sub condiția respectării de către ECOSAL a prevederilor proiectului 

SMID referitoare la fluxul deșeurilor, indicatorii de performanță și  alte prevederi 

esențiale pentru atingerea țintelor prevăzute în Documentul de Poziție. În acest sens a 

fost modificat Regulamentul Serviciului de salubrizare pentru Municipiul Galați și cuprinde 

toate activitățile de care este responsabil operatorul pentru asigurarea îndeplinirii 

obiectivelor Proiectului, precum și indicatori de performanță și  penalități. 

În mun. Tecuci activitatea de colectare separată și transport a deșeurilor va fi prestată de 

operatorul desemnat de ADI ECOSERV, iar hala stației de sortare Tecuci va fi utilizată de 

operatorul de colectare și transport desemnat de ADI ECOSERV pentru tratarea fluxurilor 

speciale de deșeuri (textile și voluminoase). 

 

3.4  POPULAȚIA DIN ARIA DE DELEGARE 

Aria de delegare cuprinde întreaga suprafață a Județului Galați, mai puțin Municipiul 

Galați, respectiv 64 de unități administrativ teritoriale, dintre care: 1 municipiu 

(Tecuci), 2 orașe (Berești și Târgu Bujor) și 61 de comune (Bălăbănești, Bălășești, 

Băleni, Băneasa, Barcea, Berești-Meria, Brăhășești, Braniștea, Buciumeni, Cavadinești, 

Cerțești, Corni, Corod, Cosmești, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgănești, 

Drăgușeni, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Grivița, 

Independența, Ivești, Jorăști, Liești, Măstăcani, Matca, Movileni, Munteni, Nămoloasa, 

Negrilești, Nicorești, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponești, Rădești, Rediu, 

Scânteiești, Schela, Șendreni, Slobozia, Conachi, Smârdan, Smulți, Suceveni, Suhurlui, 

Țepu, Tudor Vladimirescu, Tulucești, Umbrărești, Valea Mărului, Vânători, Vârlezi, 

Vlădești). 

Având în vedere importanța populației ca parametru în calculul taxei de salubrizare și, 

ulterior, pentru plata operatorilor de salubrizare, în continuare sunt prezentate numărul 

de locuitori și numărul gospodăriilor individuale, conform Studiului de Fezabilitate pentru 

proiectul SMID, prevederilor PJGD Galați și prelucrărilor Autorului. 

Astfel, la nivelul anului 2020, județul Galați deținea o populație totală de 492.844 

persoane (conform prognozei populației din Studiul de Fezabilitate și PJGD Galați), dintre 

care 269.801 persoane în mediul urban și 223.043 persoane în mediul rural. 

Din punct de vedere al populației din aria de delegare (fără Municipiul Galați), anul 2020 
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reunea 263.566 locuitori, dintre care 40.523 locuitori în mediul urban și 223.043 locuitori 

în mediul rural, astfel:  

 32.053 locuitori în urbanul mare6 (Mun. Tecuci); 

 63.386 locuitori în urbanul mic (orașele Berești și Târgu Bujor) și ruralul mare (un 

număr de 10 comune, respectiv: Barcea, Braniștea, Drăgănești, Matca, Pechea, 

Schela, Șendreni, Smârdan, Tulucești, Vânători); 

 168.127 locuitori în ruralul mic (restul de 51 de comune). 

Analiza populației rezidente din județul Galați, la nivelul fiecărui UAT este redată în 

continuare, defalcat pe mediul urban, respectiv pe mediul rural. 

 analiza populației rezidente și a numărului de locuințe din mediul urban 

Tabelul nr. 6 – Analiza populației rezidente și a numărului de locuințe – în mediul urban, 

județul Galați, anul 2020 

Nr.crt. UAT 
Populație 
rezidentă 

Nr. total 
de 

locuințe7 
Pers./locuință 

1.  Municipiul Galați 229.278 113.477 2,02 

2.  Municipiul Tecuci 32.053 16.003 2,00 

3.  Orașul Berești 2.680 1.365 1,96 

4.  Orașul Târgu Bujor 5.790 2.646 2,19 

* Total 269.801 133.491 2,02 

* Total – fără Mun. Galați 40.523 20.014 2,02 

Sursa: Prelucrări Autor, Studiul de Fezabilitate pentru proiectul SMID Galați, PJGD Galați 

Se observă faptul că Municipiul Galați deține 85% din totalul populației din mediul urban, 

reprezentând principalul generator de deșeuri municipale. Numărul de locuințe urbane 

este de 133.491, conducând la un număr de 2,02 persoane, în medie, per gospodărie. 

 analiza populației rezidente și a numărului de locuințe din mediul rural 

Tabelul nr. 7 – Analiza populației rezidente și a numărului de locuințe – în mediul rural, 

județul Galați, anul 2020 

Nr.crt. UAT 
Populație 
rezidentă 

Nr. total 
de 

locuințe8 
Pers./locuință 

1.  Barcea 4.556 2.221 2,05 

2.  Braniștea 3.651 1.705 2,14 

3.  Drăgănești 4.460 2.054 2,17 

4.  Matca 10.667 3.548 3,01 

                                           
6 A se vedea explicațiile din secțiunea 5.1.1. privitoare la modalitate de defalcare pe 

mediile urban mare, urban mic și rural mare, rural mic 
7 conform adresei nr. 2905 /04.08.2021 privind Fondul de locuințe pe localități la 31.12.2020, 

emisă de DJS Galați 
8 conform adresei nr. 2905 /04.08.2021 privind Fondul de locuințe pe localități la 31.12.2020, 

emisă de DJS Galați 
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Nr.crt. UAT 
Populație 
rezidentă 

Nr. total 

de 
locuințe8 

Pers./locuință 

5.  Pechea 9.332 3.459 2,70 

6.  Schela 3.392 1.323 2,56 

7.  Șendreni 3.347 1.921 1,74 

8.  Smârdan 4.421 1.995 2,22 

9.  Tulucești 6.618 2.927 2,26 

10.  Vânători 4.471 2.504 1,79 

11.  Bălăbănești 1.912 1.008 1,90 

12.  Bălășești 2.110  1.296  1,63 

13.  Băleni 2.144  1.203  1,78 

14.  Băneasa 1.678 881 1,90 

15.  Berești-Meria 3.466 1.779 1,95 

16.  Brăhășești 8.132  2.842  2,86 

17.  Buciumeni 2.138  1.705  1,25 

18.  Cavadinești 2.872  977  2,94 

19.  Cerțești 2.031  1.678  1,21 

20.  Corni 1.899  989  1,92 

21.  Corod 6.741  2.875  2,34 

22.  Cosmești 4.776  2.493  1,92 

23.  Costache Negri 2.102  1.047  2,01 

24.  Cuca 1.976  1.172  1,69 

25.  Cudalbi 5.808  2.875  2,02 

26.  Cuza Voda 2.372 964 2,46 

27.  Drăgușeni 4.503 2.034 2,21 

28.  Fârțănești 4.765 1.949 2,44 

29.  Foltești 2.810  1.368  2,05 

30.  Frumușița 4.412  1.832  2,41 

31.  Fundeni 3.373  1.552  2,17 

32.  Ghidigeni 5.351  1.982  2,70 

33.  Gohor 2.935  1.586  1,85 

34.  Grivița 2.736  1.540  1,78 

35.  Independența 4.021  1.695  2,37 

36.  Ivești 7.759  3.153  2,46 

37.  Jorăști 1.635  770  2,12 

38.  Liești 8.183 3.739 2,19 

39.  Măstăcani 4.234 1.954 2,17 

40.  Movileni 3.005  1.074  2,80 

41.  Munteni 6.242  2.410  2,59 
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Nr.crt. UAT 
Populație 
rezidentă 

Nr. total 

de 
locuințe8 

Pers./locuință 

42.  Nămoloasa 2.004  1.106  1,81 

43.  Negrilești 2.211  903  2,45 

44.  Nicorești 3.311  1.776  1,86 

45.  Oancea 1.325  741  1,79 

46.  Piscu 4.363  1.925  2,27 

47.  Poiana 1.550  825  1,88 

48.  Priponești 2.043  1.198  1,71 

49.  Rădești 1.370  666  2,06 

50.  Rediu 1.738  962  1,81 

51.  Scânteiești 2.289  1.082  2,12 

52.  Slobozia Conachi 3.699 1.457 2,54 

53.  Smulți 1.234  816  1,51 

54.  Suceveni 1.672  1.046  1,60 

55.  Suhurlui 1.187  643  1,85 

56.  Țepu 2.205  945  2,33 

57.  Tudor Vladimirescu 4.478  2.120  2,11 

58.  Umbrărești 6.092  2.409  2,53 

59.  Valea Mărului 3.579  1.475  2,43 

60.  Vârlezi 1.839  1.053  1,75 

61.  Vlădești 1.817  941  1,93 

 Total 223.043 102.168 2,18 

Sursa: Prelucrări Autor, Studiul de Fezabilitate pentru proiectul SMID Galați, PJGD Galați 

Conform informațiilor din tabelele de mai sus, se constată un grad de urbanizare 

majoritar, populația din mediul urban surclasând populația din mediul rural cu 21%. 

Totodată, numărul total de gospodării este de 235.659 locuințe. De asemenea, 

prelucrările autorului sunt aliniate prevederilor PJGD Galați și ale SF pentru proiectul 

SMID Galați. 

3.5  DEFICIENȚE ALE SISTEMULUI ACTUAL DE GESTIONARE A 

DEȘEURILOR 

Sistemul actual de gestionare a deșeurilor, reunind activitățile de colectare și transport, 

sortare, tratare și depozitare a deșeurilor, prezintă următoarele deficiențe, identificate la 

nivelul fiecărei componente, după cum urmează: 

a) Deficiențe identificate în cadrul activităților de colectare și transport al 

deșeurilor în Județul Galați: 

 infrastructura de colectare a deșeurilor municipale este insuficientă, o parte din 
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echipamentele de colectare și transport fiind uzate moral și fizic, ori vandalizate; 

 implementarea defectuoasă a colectării separate a reciclabilelor, doar Municipiul 

Galați având implementat un sistem organizat de colectare separată; pe de altă 

parte, în Municipiul Galați colectarea separată a deșeurilor reciclabile nu este 

asigurată pentru operatorii economici; totodată, infrastructura pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile nu este suficientă pentru a asigura creșterea cantității 

colectate; 

 în cazul UAT-urilor care au beneficiat de investiții prin programul Phare CES, deși 

au achiziționat echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor, având în 

vedere infrastructura deficitară din județ în ceea ce privește capacitățile de 

sortare, sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile nu este 

implementat corespunzător 

 rata de capturare a deșeurilor reciclabile este foarte redusă, având în vedere că 

sistemul de colectare separată nu este implementat decât în foarte puține 

localități, iar infrastructura existentă este insuficientă și învechită;  

 în județul Galați nu este prevăzută colectarea separată a biodeșeurilor menajere, 

similare și din piețe (nu există facilități de tratare), iar biodeșeurile din parcuri și 

grădini se colectează separat doar în Municipiul Galați; 

 la nivel județean nu există nicio stație de transfer al deșeurilor; 

b) Deficiențe identificate în cadrul activităților de sortare și tratare a 

deșeurilor în Județul Galați: 

 infrastructura de sortare a deșeurilor municipale este insuficientă: capacitățile 

instalațiilor de sortare existente nu asigură sortarea cantităților de deșeuri 

municipale care ar trebui colectate separat în vederea atingerii țintei de reciclare. 

Dintre cele două stații de sortare existente, cea de la Galați (în operare) 

deservește exclusiv Municipiul Galați, iar cea de la Tecuci este nefuncțională. 

c) Deficiențe identificate în cadrul activității de depozitare a deșeurilor în 

Județul Galați: 

infrastructura de depozitare a deșeurilor este insuficientă: cu excepția deșeurilor 

provenite din Municipiul Galați și 5 comune limitrofe care sunt transportate în 

vederea depozitării la depozitul Tirighina, deșeurile provenite din restul județului 

sunt transportate la depozite din alte județe din cauza lipsei facilităților de 

depozitare la nivelul județului Galați. 
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4. DESCRIEREA PROIECTULUI SMID GALAȚI 

Conform Studiului de Fezabilitate pentru Sistemul de management integrat al 

deșeurilor în județul Galați, versiunea 8 (aprobat în anul 2020), activitățile de 

gestionare a deșeurilor, respectiv: colectare, transfer, compostare, tratare mecano-

biologică și eliminare a deșeurilor municipale prezintă următoarele caracteristici, redate în 

continuare9.  

Odată cu realizarea acestui studiu de oportunitate, soluția tehnică propusă în cadrul 

proiectului SMID Galați a suferit o serie de ajustări/îmbunătățiri ca urmare a schimbărilor 

legislative și prevederilor SGR, astfel cum reiese din Capitolul 5 – Fezabilitatea tehnică a 

delegării. În acest context, secțiunea de față cuprinde exclusiv aspectele prevăzute în 

cadrul Studiului de Fezabilitate, referitoare la sistemul de management integrat al 

deșeurilor, și nu soluția propusă în cadrul acestui studiu. 

4.1. COLECTAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE10 

 

Pentru colectarea deșeurilor reziduale, prin proiectul SMID în județul Galați s-a 

prevăzut astfel: 

Mediul urban: 

 Zona blocurilor de locuințe: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare 

stradală în containere de 1,1 m3 sau pubele de 360 l; 

 Zona caselor individuale: colectare din poartă din poartă cu pubele de 120 l. 

Mediul rural: 

 colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l (s-a optat pentru utilizarea unor 

pubele cu volum mai mic având în vedere indicatorul redus de generare a 

deșeurilor în mediul rural, precum și creșterea ratei de capturare a deșeurilor 

reciclabile). În zonele în care nu există drum accesibil, colectarea deșeurilor în 

amestec se va realiza prin aport voluntar în puncte de precolectare stradale. 

 

Pentru colectarea deșeurilor menajere reciclabile, proiectul SMID prevede astfel: 

Mediul urban: 

 Zona blocurilor de locuințe: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare 

stradală. Fiecare punct de colectare va fi echipat cu câte trei recipiente de tip igloo 

pentru Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul localităților pentru: 

                                           
9 Conform prevederilor din Capitolul 8 al Studiului de Fezabilitate pentru Sistemul de 

management integrat al deșeurilor în județul Galați, versiunea 8  
10 În cadrul prezentului Studiu, soluția propusă în Capitolul 5 – Fezabilitatea tehnică a 

delegării ajustează/modifică modalitatea de efectuare a colectării și transportului 

deșeurilor municipale 
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hârtie/carton, plastic/metal și sticlă  

 Zona caselor individuale: 

o colectare din poartă în poartă: în pubele de 120l pentru deșeurile de plastic și 

metal și în saci de 60 l pentru deșeurile de hârtie; 

o puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă. Punctele de colectare 

vor fi dotate cu câte un recipient pentru deșeurile de sticlă, de tip igloo pentru 

Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul localităților urbane. 

Mediul rural: 

 În zonele cu acces accesibil: 

o colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l pentru deșeurile de 

hârtie/plastic/metal/plastic și 

o puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă, dotate cu containere 

de 1.100 l; 

 În zone cu acces dificil – colectare prin aport voluntar cu puncte de colectare 

stradale dotate cu câte 3 containere de 1.100 l – unul pentru hârtie/carton, unul 

pentru plastic/metal și unul pentru sticlă. 

 

Pentru colectarea și transportul biodeșeurilor menajere, proiectul SMID Galați 

prevede astfel: 

Mediul urban: 

 În zona blocurilor din Municipiul Galați: colectare prin aport voluntar în puncte de 

colectare stradală (comune cu cele pentru colectarea deșeurilor menajere în 

amestec) în containere de 1.100 l; 

 În zona caselor din Municipiile Galați și Tecuci și orașele Tg. Bujor și Berești: 

colectare din poartă în poartă în pubele de 80l. 

Colectarea separată a biodeșeurilor se va implementa cu prioritate în zona caselor. 

Mediul rural: 

 În zona rurală va fi implementată compostarea individuală a biodeșeurilor. 

 

Colectarea și  transportul deșeurilor similare 

În prima fază a proiectului, operatorii de salubrizare vor asigura colectarea deșeurilor 

similare celor menajere pe 4 fracții:  

 deșeuri din plastic și metal;  

 deșeuri din hârtie și carton;  

 deșeuri din sticlă;  
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 deșeuri reziduale. 

În Municipiile Galați și Tecuci acest sistem va fi implementat de către operatorii existenți 

în cel mai scurt timp. 

În restul localităților urbane, respectiv în Tg. Bujor și Berești, sistemul va fi implementat 

începând la data atribuirii contractului de colectare și transport și a operării stației de 

sortare de la Valea Mărului. 

Începând cu anul 2025 la nivelul întregului județ, pe lângă cele 4 fracții menționate mai 

sus se va asigura colectarea biodeșeurilor generate de la piețe, cantine și restaurante. 

Instituțiile și agenții economici vor folosi, de regulă, recipientele pe care Delegatul le va 

pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Colectarea și transportul deșeurilor din piețe 

Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor într-o primă etapă astfel: 

 deșeuri din plastic și metal;  

 deșeuri din hârtie și carton; 

 deșeuri din sticlă;  

 deșeuri în amestec. 

Începând cu anul 2025 se va implementa colectarea separată a biodeșeurilor. 

Se vor folosi, de regula, recipientele pe care operatorul de salubrizare le va pune la 

dispoziție conform prevederilor legale. 

 

Colectarea și transportul deșeurilor din parcuri și grădini 

Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini este în sarcina instituțiilor însărcinate cu 

întreținerea parcurilor și grădinilor, care vor duce deșeurile verzi direct la stațiile de 

compostare.  

În Municipiul Galați, colectarea deșeurilor verzi este implementată din anul 2011, 

deșeurile fiind transportate la stația de compostare existentă Galați (investiție ISPA). 

Aceste investiții nu sunt prevăzute în cadrul proiectului. 

 

Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase 

Trimestrial în mediul urban și semestrial în mediul rural, la o dată anunțată în prealabil 

de operator, populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de pre-colectare 

existente pentru deșeurile menajere reziduale (în cazul populației care locuiește la bloc) 

sau în fața porții (în cazul populației care locuiește la casă), astfel încât să nu fie 

împiedicată circulația auto și pietonală. De asemenea, populația va avea posibilitatea de 

a transporta direct deșeurile voluminoase la centrele de stocare temporară. 
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Echipamentele pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase vor fi asigurate de 

către operatorii de salubrizare. 

 

Colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase  

Deșeurile menajere periculoase vor fi colectate trimestrial de la generatorii casnici din 

mediul urban și semestrial în mediul rural, în puncte de colectare prestabilite, unde 

mijlocul de transport specializat va staționa. 

Echipamentele pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase vor fi asigurate de 

către operatorii de salubrizare. 

Prin proiect s-a prevăzut un sistem format din unități mobile pentru colectarea deșeurilor 

periculoase (camioane specializate pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase) și 

crearea unui spațiu pentru stocare temporară unde pot fi ținute cantitățile mici colectate 

până la acumularea unor cantități suficient de mari pentru a fi transportate la diferite 

amplasamente pentru tratarea sau eliminarea deșeurilor periculoase. 

 

4.2. TRANSFERUL DEȘEURILOR MUNICIPALE 

Prin proiect s-a decis împărțirea județului în 3 zone de colectare, a căror rază de 

acoperire variază în funcție de tipul deșeurilor transferate. 

În fiecare dintre cele 3 zone este necesară operarea unei stații de transfer după cum 

urmează: 

 în zona 1 Galați -  o stație de transfer care să deservească partea de sud a 

județului; 

 în zona 2 Tecuci este necesară o stație de transfer care să deservească partea 

de nord-vest a județului;  

 în zona 3 Târgu Bujor este necesară o stație de transfer care să deservească 

partea de nord-est a județului.  

Stația de transfer Galați 

Stația de transfer este proiectata să servească la eficientizarea transportului:  

 deșeurilor reziduale rezultate de la instalația TMB la depozitul conform de la Valea 

Mărului; 

 deșeurilor reciclabile colectate din sudul județului mai puțin Municipiul Galați la 

stația de sortare de la Valea Mărului; 

Stația de transfer Tecuci 

Stația de transfer este proiectată să servească la eficientizarea transportului: 

 deșeurilor în amestec și al biodeșeurilor (din anul 2025) din zona de colectare 
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până la instalația TMB Galați; 

 deșeurilor reciclabile din zona de colectare până la stația de sortare de la Valea 

Mărului. 

 

Stația de transfer Tg. Bujor 

Stația de transfer este proiectată să servească la eficientizarea transportului:  

 deșeurilor în amestec la instalația TMB Galați; 

 deșeurilor reciclabile la stația de sortare Valea Mărului; 

 biodeșeurilor la instalația TMB Galați. 

 

4.3. SORTAREA DEȘEURILOR 

Stația de sortare Valea Mărului 

În plus față de cele două stații de sortare existente (descrise la cap. 3 de mai sus), prin 

proiect se propune realizarea unei noi stații de sortare, respectiv o stație de sortare la 

Valea Mărului, construită pe același amplasament cu noul depozit conform, cu o 

capacitate proiectată de 6.000 t/an. Această nouă stație va deservi întreg județul mai 

puțin municipiul Galați. 

Stația de sortare Valea Mărului este proiectată pentru a trata deșeuri reciclabile colectate 

separat, respectiv hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. Ea face parte din CMID Valea 

Mărului.  

 

4.4. COMPOSTAREA DEȘEURILOR  

În plus față de cele două stații de compostare existente, descrise la cap. 3 de mai sus, 

prin proiectul SMID se va realiza o nouă stație de compostare la Tecuci. 

Stația de compostare de la Tecuci va avea o capacitate de 700 t/an, va funcționa într-

un schimb și va prelua biodeșeurile din parcuri și grădini colectate separat din Tecuci. 

De asemenea, prin proiect se propune repunerea în funcțiune a stației de compostare 

existentă la Tg. Bujor, prezentată la cap. 3 din prezentul studiu. În acest sens 

echipamentele achiziționate pentru stația de compostare Tecuci vor fi utilizate și pentru 

stația de la Tg. Bujor. 

 

4.5. TRATAREA MECANICO-BIOLOGICĂ A DEȘEURILOR 

Prin proiect se propune construirea unei instalații de tratare mecano-biologică la Galați 
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pentru tratarea: deșeurilor colectate în amestec din tot județul, a reziduurilor de la 

stațiile de la sortare și compostare și, începând cu anul 2025, va asigura tratarea 

biodeșeurilor menajere, similare și din piețe colectate separat.  

Capacitățile proiectate ale instalației TMB sunt: 

 linia mecanică: 60.000 t/an (în perioada 2023-2024 va opera în 2 schimburi, 

ulterior se va trece progresiv spre funcționarea într-un schimb, ca urmare a 

reducerii cantității de deșeuri colectate în amestec și  tratate în instalație); 

 linia biologică: 85.000 t/an (1 schimb), din care 37.000 t/an biodeșeuri colectate 

separat (capacitatea medie de biodeșeuri care trebuie tratată pe întreaga perioadă 

de planificare). 

 

4.6. ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Așa cum este menționat și la cap. 3 din prezentul studiu, în momentul de față, în județul 

Galați există în operare un singur depozit conform la Tirighina care deservește Municipiul 

Galați și 5 comune limitrofe. După epuizarea celulei în operare, depozitul nu se mai poate 

extinde din cauza condițiilor de pe amplasament. 

Depozitul neconform de la Tecuci, care deservea întreg județul mai puțin municipiul 

Galați și cele 5 comune limitrofe, a sistat activitatea în iulie 2017, în conformitate cu 

prevederile legale. 

Obiectivul proiectului este acela de a depozita deșeurile tratate din întreg județul într-un 

depozit conform, motiv pentru care, prin proiect s-a realizat Depozitul conform de la 

Valea Mărului. Depozitul este alcătuit dintr-o celulă ce va fi operată în subcelule. Celula  

se va  putea dezvolta în formă de trunchi de piramidă până la înălțimea de 30m. Pentru 

depozitarea cât mai eficientă a deșeurilor și minimizarea cantităților de levigat și gaz de 

depozit produse în celulă, se vor crea 5 subcelule de depozitare, astfel: 

Tabelul nr. 8 – Caracteristici tehnice ale Depozitului conform de la Valea Mărului 

Sub - celula Caracteristici tehnice 

Sub-celula 1  

Suprafața: 24.600 m2 

Drenuri acoperite: dren 4 – dren 7 

Volum: 200.000 m3 

Durată viață: 4 ani (an 1 – an 4) 

Sub-celula 2 

Suprafața: 15.000 m2 

Drenuri acoperite: dren 3 – dren 1 

Volum: 180.000 m3 

Durată viață: 4 ani (an 5 – an 8) 

Sub-celula 3 

Suprafața: 21.700 m2 

Drenuri acoperite: dren 8b – dren 12b 

Volum: 220.000 m3 

Durată viață: 6 ani (an 9 – an 14) 

Sub-celula 4 Suprafața: 11.400 m2 
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Sub - celula Caracteristici tehnice 

Drenuri acoperite: dren 8a – dren 10a 

Volum: 200.000 m3 

Durată viață: 6 ani (an 15 – an 20) 

Sub-celula 5 

Suprafața: 11.400 m2 

Drenuri acoperite: dren 10a – dren 12a 

Volum: 200.000 m3 

Durată viață: 7 ani (an 21 – an 27) 

Sursa: Studiul de Fezabilitate 
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5. FEZABILITATEA TEHNICĂ A DELEGĂRII  

Capitolul de față cuprinde informații relevante privitoare la soluția tehnică propusă, fiind 

construit în jurul următoarelor secțiuni: 

 cadrul general – cuprinde prognoza populației, respectiv prognoza cantităților de 

deșeuri, inclusiv cuantificarea cantităților de deșeuri ce trebuie sortate, respectiv 

depozitate; 

 sistemul propus pentru sortarea și depozitarea deșeurilor în cadrul CMID Valea 

Mărului; 

 dimensionarea investițiilor, pornind de la infrastructura existentă pusă la dispoziția 

viitorului operator, respectiv infrastructura asigurată de viitorul operator; 

 indicatori de performanță și penalități. 

Fluxul deșeurilor municipale pentru perioada 2023, respectiv anul 2025, se regăsește în 

Secțiunea Anexe. 

5.1. SISTEMUL PROPUS PENTRU TRATAREA DEȘEURILOR 

Sistemul propus pentru tratarea deșeurilor cuprinde: 

 sortarea deșeurilor în cadrul stației de sortare Valea Mărului; 

 depozitarea deșeurilor în cadrul depozitului Valea Mărului. 

 

5.1.1. Sortarea deșeurilor  

Având în vedere că infrastructura existentă de sortare a deșeurilor este insuficientă, în 

cadrul Studiului de Fezabilitate pentru proiectul SMID Galați s-a propus înființarea unei 

noi stații de sortare în incinta CMID Valea Mărului.  

În acest context, în perioada 2023-2050 va funcționa următoarea instalație de sortare a 

deșeurilor municipale: 

 Stația de Sortare Valea Mărului, ale cărei caracteristici vor fi prezentate în 

continuare; în cadrul acestei instalații se vor sorta deșeurile reciclabile menajere, 

similare și din piețe (hârtie/carton/plastic/metal, sticlă11); Stația de sortare Valea 

Mărului va fi finanțată prin POIM și va fi construită pe același amplasament cu 

noul depozit conform, cu o capacitate proiectată de 6.000 t/an. Această nouă 

stație va deservi întreg județul, mai puțin municipiul Galați, deservit de propria 

stație de sortare – SS Galați. 

Principalii parametri de proiectare sunt prezentați în continuare: 

                                           
11 Sticla nu este sortată în stația de sortare, dar este stocată temporar pe amplasament înainte de 

a fi preluată în vederea valorificării 
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 capacitate proiectată:  

o 6.000 t/a/ 1 schimb 

o fără sticlă, care nu este sortată în stația de sortare, dar care este stocată 

temporar pe amplasament înainte de a fi preluată în vederea valorificării 

 program funcționare: 312 zile, 6 zile/săptămână 

 număr schimburi: stația va funcționa pe întreaga perioadă de planificare în 1,5 

schimburi 

 tehnologie: sortare manuală a deșeurilor municipale reciclabile colectate separat 

 descrierea stației de sortare:  

o cabină recepție și cântar 

o hală sortare, respectiv linia de sortare cu comandă centralizată, sistem de 

benzi transportoare - cu racleți și fără - destinat încărcării, sortării și 

descărcării deșeurilor sortate, precum și a refuzului 

o separator magnetic 

o boxe despărțite pentru acumularea deșeurilor sortate pe bandă 

o presă de balotat 

o zonă stocare pentru deșeurile sortate și balotate până la transportul către 

reciclatori 

 personal: 20 

Fracția RDF rezultată de la stația de sortare va fi valorificată energetic la fabricile de 

ciment existente la nivel regional/național. 

Realizarea drumului de acces la amplasamentul Valea Mărului, precum și conectarea la 

utilități (apă, apă uzată și curent electric) sunt investiții eligibile și vor fi asigurate prin 

proiect. 

 

5.1.2. Depozitarea deșeurilor 

În prezent în județul Galați există în operare un singur depozit conform la Tirighina care 

deservește Municipiul Galați și 5 comune limitrofe. După epuizarea celulei în operare, 

depozitul nu se mai poate extinde din cauza condițiilor de pe amplasament. 

Depozitul neconform de la Tecuci, care deservea întreg județul mai puțin municipiul 

Galați și  5 comune, a sistat activitatea în iulie 2017, în conformitate cu prevederile 

legale. 

În acest context, în cadrul Studiului de Fezabilitate pentru proiectul SMID Galați s-a 

propus depozitarea deșeurile tratate din întreg județul într-un depozit conform, acesta 

reprezentând parte integrantă din CMID Valea Mărului. 

Depozitul este alcătuit dintr-o celulă ce va fi operată în subcelule. Celula se va putea 
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dezvolta în formă de trunchi de piramidă până la înălțimea de 30m. Pentru depozitarea 

cât mai eficientă a deșeurilor și  minimizarea cantităților de levigat și  gaz de depozit 

produse în celule, se vor crea 5 subcelule de depozitare, astfel: 

 Sub-celula 1: suprafața: 24.600 m2, drenuri acoperite: dren 4 – dren 7, volum: 

200.000 m3, durată viață: 4 ani (an 1 – an 4) 

 Sub-celula 2: suprafața: 15.000 m2, drenuri acoperite: dren 3 – dren 1, volum: 

180.000 m3, durată viață: 4  ani (an 5 – an 8) 

 Sub-celula 3: suprafața: 21.700 m2, drenuri acoperite: dren 8b – dren 12b, 

volum: 220.000 m3, durată viață: 6 ani (an 9 – an 14) 

 Sub-celula 4: suprafața: 11.400 m2, drenuri acoperite: dren 8a – dren 10a, 

volum: 200.000 m3, durată viață: 6ani (an 15 – an 20) 

 Sub-celula 5: suprafața: 11.400 m2, drenuri acoperite: dren 10a – dren 12a, 

volum: 200.000 m3, durată viață: 7 ani (an 21 – an 27) 

Sistemul de impermeabilizare a bazei depozitului este format din: strat impermeabil 

format din argilă 0,5m grosime și geo compozit bentonitic, geo membrană 2mm, geo 

textil de protecție 1.600 g/mp. 

Depozitul mai are în componența sa un sistem de colectare și evacuare a levigatului, 

precum și un sistem de colectare și tratare a gazului de depozit.  

Structurile auxiliare CMID Valea Mărului sunt: cabina de recepție și cântarul, clădirea 

administrativă, garaj, service, zona de securitate, parcare, stație de transformare, stație 

spălare roți, distribuție apă, colectarea apelor uzate, stație de tartare levigat, 

împrejmuirea amplasamentului, drumuri, puțuri de monitorizare. 

Depozitul conform de la Valea Mărului va deveni operabil începând cu anul 2023, iar 

depozitul de la Tirighina își va înceta activitatea începând cu anul 2025. Cu alte cuvinte, 

în perioada 2023-2024 vor funcționa ambele depozite, urmând ca începând cu anul 2025, 

județul Galați să fie deservit de un singur depozit conform, cel de la Valea Mărului. 

 

5.2. ASPECTE PRIVIND PROGNOZA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI  

Secțiunea curentă prezintă și analizează prognoza populației din Județul Galați pentru 

perioada 2023-2050, precum și a cantităților de deșeuri municipale colectate în perioada 

2023-2050, respectiv a cantităților de deșeuri ce vor reprezenta input în cadrul stațiilor 

de sortare, respectiv în cadrul depozitului. 

Principalele ipoteze care au stat la baza elaborării prognozelor pentru perioada 2023-

2050 țin cont de prevederile PJGD Galați și SF Galați pentru proiectul SMID și sunt 

următoarele: 

 gradul de acoperire cu servicii de salubrizare – 100% (atât în mediul urban, cât și 

în mediul rural); 
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 indicatorii de generare a cantităților de deșeuri menajere (kg/loc*zi) sunt distincți 

în funcție de mediul de rezidență, astfel: 

o pentru urban mare – 0,82 kg/loc*zi (valoare constantă începând cu anul 

2023); 

o pentru urban mic și rural mare – 0,70 kg/loc*zi (valoare constantă 

începând cu anul 2023); 

o pentru rural mic – 0,50 kg/loc*zi (valoare constantă începând cu anul 

2023); 

 ponderea deșeurilor similare în deșeurile menajere diferă în funcție de mediul de 

rezidență, astfel: 

o pentru urban mare – 30% (valoare constantă începând cu anul 2023); 

o pentru urban mic și rural mare – 25% (valoare constantă începând cu anul 

2023); 

o pentru rural mic – 20% (valoare constantă începând cu anul 2023); 

 deșeurile din piețe, parcuri și grădini și deșeuri stradale – pe perioada planificării 

cantitatea se estimează a rămâne constantă; 

 rate capturare deșeuri reciclabile/reutilizabile menajere: 

o rate capturare deșeuri reciclabile menajere – 40% în anul 2023, 60% în 

anul 2024, 70% în perioada 2025-2029, 75% în perioada 2030 – 2034, 

80% începând cu anul 2035; 

o rate capturare biodeșeuri mediul urban mare, mic si rural mare – 55% 

începând cu anul 2025, 65% începând cu anul 2030, 70% începând cu anul 

2035; 

o rate capturare biodeșeuri mediul rural mic – 45% în perioada 2030-2034, 

55% începând cu anul 2035; 

o rate de capturare deșeuri textile – 25% în perioada 2025-2029, 35% în 

perioada 2030-2034, 40% începând cu anul 2035; 

 rate de capturare deșeuri reciclabile similare și din piețe (%): 

o rată capturare deșeuri reciclabile similare – 40% în anul 2023, 60% în anul 

2024, 70% în perioada 2025-2029, 75% în perioada 2030-2034, 80% 

începând cu anul 2035; 

o rate capturare biodeșeuri mediul urban mare, mic si rural mare – 65% în 

perioada 2025-2029, 75% în perioada 2030-2034, 75% în perioada 2035-

2034, 80% începând cu anul 2035; 

o rate de capturare deșeuri textile – 10% în anul 2023, 20% în perioada 

2024-2029, 30% în perioada 2030-2032, 40% în perioada 2033-2034, 

70% începând cu anul 2035; 
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o rată capturare deșeuri reciclabile piețe – 40% în anul 2023, 60% în anul 

2024, 70% în perioada 2025-2029, 75% în perioada 2030-2034, 80% 

începând cu anul 2035; 

o rată capturare biodeșeuri piețe – 65% în perioada 2025-2029, 75% în 

perioada 2030-2034, 80% începând cu anul 2035; 

 rate de capturare deșeuri din parcuri și grădini (%) – 100% începând cu anul 

2023; 

 rate capturare deșeuri voluminoase si periculoase (%): 

o rate capturare deșeuri voluminoase – 60% în anul 2023, 90% începând cu 

anul 2024; 

o rate capturare deșeuri periculoase – 50% în anul 2023, 90% începând cu 

anul 2024; 

 indicator generare deșeuri construcții și demolări (kg/loc x an) – 250 kg/loc x an 

în mediul urban, respectiv 80 kg/loc x an în mediul rural; 

 sistemul garanție-returnare (SGR12) – se va implementa începând cu anul 2023.  

 

5.2.1. Prognoza populației  

Conform prevederilor PJGD Galați și Studiului de Fezabilitate pentru proiectul SMID, 

județul Galați va fi împărțit în 3 zone de colectare, după cum urmează: 

 Zona 1 Galați – cuprinde 19 localități, respectiv:  

o municipiului Galați (mediul urban); 

o localitățile Braniștea, Pechea, Schela, Șendreni, Smârdan, Tulucești, 

Vânători, Cuza Vodă, Foltești, Frumușița, Fundeni, Independența, Liești, 

Nămoloasa, Piscu, Scânteiești, Slobozia Conachi, Tudor Vladimirescu 

(mediul rural); 

 Zona 2 Tecuci – cuprinde 24 de localități, respectiv: 

o municipiul Tecuci (mediul urban); 

o localitățile Barcea, Drăgănești, Matca, Brăhășești, Buciumeni, Cerțești, 

Corod, Cosmești, Costache Negri, Cudalbi, Ghidigeni, Gohor, Grivița, Ivești, 

Movileni, Munteni, Negrilești, Nicorești, Poiana, Priponești, Țepu, 

Umbrărești, Valea Mărului (mediul rural); 

 Zona 3 – Târgu Bujor – cuprinde 22 de localități, respectiv: 

o orașele Berești și Târgu Bujor (mediul urban); 

                                           
12 Hotărârea nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje 

primare nereutilizabile. Producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să 
realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR: a) 65% sticlă, 
65% plastic, 65% metal pentru perioada cuprinsă între data de 1 octombrie 2022 și data de 31 

decembrie 2022; b) 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2023; c) 75% sticlă, 80% 
plastic, 80% metal pentru anul 2024; d) 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal, începând cu anul 
2025. 
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o localitățile Bălăbănești, Bălășești, Băleni, Băneasa, Berești-Meria, 

Cavadinești, Corni, Cuca, Drăgușeni, Fârțănești, Jorăști, Măstăcani, 

Oancea, Rădești, Rediu, Smulți, Suceveni, Suhurlui, Vârlezi, Vlădești 

(mediul rural). 

Pornind de la caracteristicile mediului urban și rural, s-a urmărit o evidențiere diferențiată 

și realistă a localităților, fiind efectuată următoarea împărțire: 

 localități din urbanul mare – municipiile Galați și Tecuci; la nivelul anului 2020 

din urbanul mare făceau parte 261.331ocuitori, reprezentând 53% din totalul 

locuitorilor județului Galați; 

 localități din urbanul mic și ruralul mare – orașele Berești și Târgu Bujor și 

comunele: Barcea, Braniștea, Drăgănești, Matca, Pechea, Schela, Șendreni, 

Smârdan, Tulucești, Vânători; la nivelul anului 2020, această categorie reunea un 

număr total de 63.386 locuitori, reprezentând aprox. 13% din totalul populației 

județene; 

 localități din ruralul mic – comunele Bălăbănești, Bălășești, Băleni, Băneasa, 

Berești-Meria, Brăhășești, Buciumeni, Cavadinești, Cerțești, Corni, Corod, 

Cosmești, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgușeni, Fârțănești, 

Foltești, Frumușița, Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Grivița, Independența, Ivești, 

Jorăști, Liești, Măstăcani, Movileni, Munteni, Nămoloasa, Negrilești, Nicorești, 

Oancea, Piscu, Poiana, Priponești, Rădești, Rediu, Scânteiești, Slobozia, Conachi, 

Smulți, Suceveni, Suhurlui, Țepu, Tudor Vladimirescu, Umbrărești, Valea Mărului, 

Vânători, Vârlezi, Vlădești. La nivelul anului 2020, categoria prezentă reunea un 

număr total de 168.127 locuitori, reprezentând 34% din totalul populației 

județene. 

Coroborând cele două seturi de date de mai sus, distribuția localităților pe zone de 

colectare, ținând cont de profilul urban mare / urban mic și rural mare / rural mic este 

redată în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 9 – Distribuția localităților pe zone de colectare, județul Galați, anul 2023 

Zone de colectare Profil UAT-uri  

ZONA 1 

Urban mare 1. Municipiul Galați 

Urban mic și rural mare 

2. Braniștea 

3. Pechea 

4. Schela 

5. Șendreni 

6. Smârdan 

7. Tulucești 

8. Vânători 

Rural mic 

9. Cuza Vodă 

10. Foltești 

11. Frumușița 

12. Fundeni 

13. Independența 

14. Liești 

15. Nămoloasa 

16. Piscu 

17. Scânteiești 

18. Slobozia Conachi 
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Zone de colectare Profil UAT-uri  

19. Tudor Vladimirescu 

ZONA 2 

Urban mare 20. Municipiul Tecuci 

Urban mic și rural mare 

21. Barcea 

22. Drăgănești 

23. Matca 

Rural mic 

24. Brăhășești 

25. Buciumeni 

26. Cerțești 

27. Corod 

28. Cosmești 

29. Costache Negri 

30. Cudalbi 

31. Ghidigeni 

32. Gohor 

33. Grivița 

34. Ivești 

35. Movileni 

36. Munteni 

37. Negrilești 

38. Nicorești 

39. Poiana 

40. Priponești 

41. Țepu 

42. Umbrărești 

43. Valea Mărului 

ZONA 3 

Urban mare - 

Urban mic și rural mare 
44. Oraș Berești 

45. Oraș Târgu Bujor 

Rural mic 

46. Bălăbănești 

47. Bălășești 

48. Băleni 

49. Băneasa 

50. Berești-Meria 

51. Cavadinești 

52. Corni 

53. Cuca 

54. Drăgușeni 

55. Fârțănești 

56. Jorăști 

57. Măstăcani 

58. Oancea 

59. Rădești 

60. Rediu 

61. Smulți 

62. Suceveni 

63. Suhurlui 

64. Vârlezi 

65. Vlădești 

Sursa: Autorul 
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Ținând cont de distribuția localităților conform cerințelor de mai sus, prognoza populației pentru perioada 2023-2050 este redată în 

continuare. Menționăm faptul că situația  cuprinde și anul de referință (anul 2020), iar prognoza completă se regăsește în Anexe. 

Per total, populația județului Galați va înregistra următoarea evoluție în perioada 2023-2050.  

Tabelul nr. 10 – Prognoza populației județului Galați, per total 

Populație 
Anul 
2020 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2035 

Anul 
2040 

Anul 
2045 

Anul 
2050 

Urban mare 261.331 257.027 254.514 252.025 249.560 247.120 244.704 242.311 239.942 226.726 214.239 202.161 190.764 

Urban mare – fără Mun. 

Galați 32.053 31.526 31.217 30.912 30.610 30.310 30.014 29.720 29.430 27.809 26.277 24.796 23.398 

Urban mic și rural 
mare 

63.386 62.342 61.733 61.129 60.531 59.939 59.353 58.773 58.198 54.993 51.964 49.034 46.270 

Rural mic 168.127 165.358 163.741 162.140 160.554 158.985 157.430 155.890 154.366 145.864 137.830 130.060 122.728 

TOTAL 492.844 484.728 479.988 475.294 470.646 466.044 461.487 456.974 452.506 427.583 404.033 381.256 359.761 

TOTAL – fără Mun. 
Galați 

263.566 259.226 256.691 254.181 251.695 249.234 246.797 244.384 241.994 228.666 216.071 203.891 192.395 

Sursa: Autorul 

Conform informațiilor din tabelul de mai sus, se observă o reducere a populației în perioada 2020-2050, atât la nivelul județului Galați, cât 

și la nivelul ariei de delegare, astfel: 

 o reducere cu 27% a populației județului Galați în anul 2050 comparativ cu anul 2020, respectiv cu 133.083 de locuitori (în mărime 

absolută);  

 la nivelul ariei de delegare, se estimează o reducere a populației cu 71.171 de locuitori (-27%) în anul 2050 comparativ cu anul 2030; 

în ceea ce privește primul an al delegării (anul 2023), acesta va reuni o populație de 259.226 de locuitori (fără Mun. Galați), cu 1,65% 

mai puțin ca anul 2020; 

 din punct de vedere al ponderii populației Municipiului Galați în totalul populației județene, la nivelul anului 2020, populația din 

Municipiul Galați înregistra o pondere de 46,52%, pondere menținută de-a lungul prognozei elaborate. 

 

Pe zone de colectare și localități, prognoza populației județului Galați se regăsește în tabelele de mai jos. 
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Prognoza populației la nivel județean – Zona 1 

Tabelul nr. 11 – Prognoza populației județului Galați, Zona 1 

 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2035 

Anul 
2040 

Anul 
2045 

Anul 
2050 

TOTAL 306.512 301.465 298.517 295.598 292.707 289.845 287.011 284.204 281.425 265.925 251.278 237.113 223.745 

TOTAL – fără Mun. 
Galați 

77.235 75.963 75.220 74.484 73.756 73.035 72.321 71.613 70.913 67.008 63.317 59.748 56.379 

Urban mare 229.278 225.502 223.297 221.113 218.951 216.810 214.690 212.590 210.512 198.917 187.962 177.365 167.366 

Municipiul Galați 229.278 225.502 223.297 221.113 218.951 216.810 214.690 212.590 210.512 198.917 187.962 177.365 167.366 

Urban mic și rural 
mare 

35.232 34.652 34.313 33.977 33.645 33.316 32.990 32.668 32.348 30.567 28.883 27.255 25.718 

Braniștea 3.651 3.591 3.556 3.521 3.487 3.453 3.419 3.385 3.352 3.168 2.993 2.824 2.665 

Pechea 9.332 9.178 9.088 8.999 8.911 8.824 8.738 8.653 8.568 8.096 7.650 7.219 6.812 

Schela 3.392 3.336 3.303 3.271 3.239 3.207 3.176 3.145 3.114 2.943 2.781 2.624 2.476 

Șendreni 3.347 3.292 3.259 3.228 3.196 3.165 3.134 3.103 3.073 2.904 2.744 2.589 2.443 

Smârdan 4.421 4.349 4.306 4.264 4.222 4.181 4.140 4.100 4.059 3.836 3.625 3.420 3.227 

Tulucești 6.618 6.509 6.446 6.383 6.320 6.258 6.197 6.137 6.077 5.742 5.426 5.120 4.831 

Vânători 4.471 4.397 4.354 4.312 4.270 4.228 4.187 4.146 4.105 3.879 3.665 3.459 3.264 

Rural mic 42.003 41.311 40.907 40.507 40.111 39.719 39.330 38.946 38.565 36.441 34.434 32.493 30.661 

Cuza Vodă 2.372 2.332 2.310 2.287 2.265 2.243 2.221 2.199 2.177 2.058 1.944 1.835 1.731 

Foltești 2.810 2.764 2.737 2.710 2.683 2.657 2.631 2.605 2.580 2.438 2.304 2.174 2.051 

Frumușița 4.412 4.339 4.297 4.255 4.213 4.172 4.131 4.091 4.051 3.828 3.617 3.413 3.221 

Fundeni 3.373 3.317 3.285 3.252 3.221 3.189 3.158 3.127 3.097 2.926 2.765 2.609 2.462 

Independența 4.021 3.955 3.917 3.878 3.840 3.803 3.766 3.729 3.692 3.489 3.297 3.111 2.936 

Liești 8.183 8.048 7.969 7.891 7.814 7.738 7.662 7.587 7.513 7.099 6.708 6.330 5.973 

Nămoloasa 2.004 1.971 1.952 1.932 1.914 1.895 1.876 1.858 1.840 1.739 1.643 1.550 1.463 

Piscu 4.363 4.291 4.249 4.207 4.166 4.125 4.085 4.045 4.005 3.785 3.576 3.375 3.185 

Scânteiești 2.289 2.251 2.229 2.207 2.186 2.164 2.143 2.122 2.101 1.986 1.876 1.771 1.671 
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 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2035 

Anul 
2040 

Anul 
2045 

Anul 
2050 

Slobozia Conachi 3.699 3.638 3.602 3.567 3.532 3.498 3.464 3.430 3.396 3.209 3.032 2.861 2.700 

Tudor Vladimirescu 4.478 4.405 4.362 4.319 4.277 4.235 4.193 4.152 4.112 3.885 3.671 3.464 3.269 

Sursa: Autorul 

Astfel, zona de colectare 1 reunește un număr de 306.512 de locuitori (anul 2020), respectiv de 301.465 locuitori (-1,65%) în primul an 

al delegării (anul 2023), din care:  

 urban mare – 229.278 locuitori (Mun. Galați); pentru anul 2023, se estimează o populație de 225.502 locuitori; 

 urban mic și rural mare – 35.232 locuitori; pentru anul 2023, se estimează o populație de 34.652 locuitori; 

 rural mic – 42.003 locuitori; pentru anul 2023, se estimează o populație de 41.311 locuitori. 

Având în vedere că aria delegării nu cuprinde Municipiul Galați, populația la nivelul anului 2020, pentru Zona 1, este de 77.235 locuitori, 

pentru anul 2023 fiind estimată o valoare de 75.963. 

 

Prognoza populației la nivel județean – Zona 2 

Tabelul nr. 12 – Prognoza populației județului Galați, Zona 2 

 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2035 

Anul 
2040 

Anul 
2045 

Anul 
2050 

TOTAL 132.486 130.304 129.030 127.768 126.519 125.282 124.057 122.843 121.642 114.943 108.612 102.489 96.711 

Urban mare 32.053 31.526 31.217 30.912 30.610 30.310 30.014 29.720 29.430 27.809 26.277 24.796 23.398 

Municipiul Tecuci 32.053 31.526 31.217 30.912 30.610 30.310 30.014 29.720 29.430 27.809 26.277 24.796 23.398 

Urban mic și rural 
mare 

19.684 19.360 19.170 18.983 18.797 18.613 18.431 18.251 18.073 17.077 16.137 15.227 14.369 

Barcea 4.556 4.481 4.438 4.394 4.351 4.309 4.267 4.225 4.184 3.953 3.735 3.525 3.326 

Drăgănești 4.460 4.387 4.344 4.301 4.259 4.217 4.176 4.135 4.095 3.869 3.656 3.450 3.256 

Matca 10.667 10.492 10.389 10.287 10.187 10.087 9.989 9.891 9.794 9.255 8.745 8.252 7.787 
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 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2035 

Anul 
2040 

Anul 
2045 

Anul 
2050 

Rural mic 80.749 79.419 78.642 77.873 77.112 76.358 75.611 74.872 74.140 70.056 66.198 62.466 58.944 

Brăhășești 8.132 7.998 7.920 7.843 7.766 7.690 7.615 7.540 7.467 7.055 6.667 6.291 5.936 

Buciumeni 2.138 2.103 2.082 2.062 2.042 2.022 2.002 1.982 1.963 1.855 1.753 1.654 1.561 

Cerțești 2.031 1.997 1.978 1.958 1.939 1.920 1.901 1.883 1.864 1.762 1.665 1.571 1.482 

Corod 6.741 6.630 6.566 6.501 6.438 6.375 6.312 6.251 6.190 5.849 5.527 5.215 4.921 

Cosmești 4.776 4.698 4.652 4.606 4.561 4.516 4.472 4.429 4.385 4.144 3.915 3.695 3.486 

Costache Negri 2.102 2.068 2.047 2.027 2.008 1.988 1.968 1.949 1.930 1.824 1.723 1.626 1.535 

Cudalbi 5.808 5.713 5.657 5.602 5.547 5.493 5.439 5.386 5.333 5.039 4.762 4.493 4.240 

Ghidigeni 5.351 5.263 5.211 5.160 5.110 5.060 5.010 4.961 4.913 4.642 4.386 4.139 3.906 

Gohor 2.935 2.887 2.858 2.830 2.803 2.775 2.748 2.721 2.695 2.546 2.406 2.270 2.142 

Grivița 2.736 2.691 2.665 2.639 2.613 2.588 2.562 2.537 2.512 2.374 2.243 2.117 1.998 

Ivești 7.759 7.631 7.557 7.483 7.409 7.337 7.265 7.194 7.124 6.732 6.361 6.002 5.664 

Movileni 3.005 2.955 2.926 2.898 2.870 2.841 2.814 2.786 2.759 2.607 2.463 2.325 2.193 

Munteni 6.242 6.139 6.079 6.020 5.961 5.903 5.845 5.788 5.731 5.416 5.117 4.829 4.557 

Negrilești 2.211 2.174 2.153 2.132 2.111 2.090 2.070 2.050 2.030 1.918 1.812 1.710 1.614 

Nicorești 3.311 3.256 3.225 3.193 3.162 3.131 3.100 3.070 3.040 2.873 2.714 2.561 2.417 

Poiana 1.550 1.524 1.509 1.495 1.480 1.465 1.451 1.437 1.423 1.345 1.270 1.199 1.131 

Priponești 2.043 2.010 1.990 1.971 1.951 1.932 1.913 1.895 1.876 1.773 1.675 1.581 1.492 

Țepu 2.205 2.169 2.148 2.127 2.106 2.085 2.065 2.045 2.025 1.913 1.808 1.706 1.610 

Umbrărești 6.092 5.992 5.934 5.875 5.818 5.761 5.705 5.649 5.594 5.286 4.995 4.713 4.447 

Valea Mărului 3.579 3.520 3.486 3.452 3.418 3.385 3.352 3.319 3.286 3.105 2.934 2.769 2.613 

Sursa: Autorul 

Așadar, zona de colectare 2 reunește un număr de 132.486 de locuitori (anul 2020), respectiv de 130.304 locuitori în anul 2023 (-

1,65%), din care:  

 urban mare – 32.053 locuitori (Mun. Tecuci); pentru anul 2023 se estimează o populație de 31.526 de locuitori; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

 urban mic și rural mare – 19.684 locuitori; pentru anul 2023 se estimează o populație de 19.360 de locuitori; 

 rural mic – 80.749 locuitori; pentru anul 2023 se estimează o populație de 79.419 de locuitori; 

 

Prognoza populației la nivel județean – Zona 3 

Tabelul nr. 13 – Prognoza populației județului Galați, Zona 3 

 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2035 

Anul 
2040 

Anul 
2045 

Anul 
2050 

Total 53.845 52.959 52.441 51.928 51.420 50.918 50.420 49.927 49.439 46.716 44.143 41.654 39.306 

Urban mic și rural 
mare 

8.470 8.331 8.249 8.169 8.089 8.010 7.931 7.854 7.777 7.349 6.944 6.553 6.183 

Oraș Berești 2.680 2.636 2.610 2.585 2.560 2.535 2.510 2.485 2.461 2.325 2.197 2.074 1.957 

Oraș Târgu Bujor 5.790 5.695 5.639 5.584 5.529 5.475 5.422 5.369 5.316 5.023 4.747 4.479 4.227 

Rural mic 45.375 44.628 44.192 43.760 43.332 42.908 42.488 42.073 41.661 39.367 37.199 35.102 33.123 

Bălăbănești 1.912 1.880 1.862 1.844 1.826 1.808 1.790 1.773 1.755 1.659 1.567 1.479 1.396 

Bălășești 2.110 2.075 2.055 2.034 2.015 1.995 1.975 1.956 1.937 1.830 1.729 1.632 1.540 

Băleni 2.144 2.108 2.088 2.067 2.047 2.027 2.007 1.988 1.968 1.860 1.757 1.658 1.565 

Băneasa 1.678 1.650 1.634 1.618 1.602 1.586 1.571 1.555 1.540 1.455 1.375 1.298 1.225 

Berești-Meria 3.466 3.409 3.376 3.343 3.310 3.278 3.246 3.214 3.183 3.007 2.842 2.681 2.530 

Cavadinești 2.872 2.825 2.798 2.770 2.743 2.716 2.690 2.663 2.637 2.492 2.355 2.222 2.097 

Corni 1.899 1.868 1.850 1.831 1.814 1.796 1.778 1.761 1.744 1.648 1.557 1.469 1.386 

Cuca 1.976 1.944 1.925 1.906 1.887 1.869 1.851 1.832 1.815 1.715 1.620 1.529 1.443 

Drăgușeni 4.503 4.429 4.386 4.343 4.300 4.258 4.217 4.175 4.135 3.907 3.692 3.484 3.287 

Fârțănești 4.765 4.687 4.641 4.595 4.551 4.506 4.462 4.418 4.375 4.134 3.906 3.686 3.478 

Jorăști 1.635 1.608 1.593 1.577 1.562 1.546 1.531 1.516 1.501 1.419 1.341 1.265 1.194 

Măstăcani 4.234 4.164 4.123 4.083 4.043 4.004 3.964 3.926 3.887 3.673 3.471 3.275 3.091 

Oancea 1.325 1.303 1.290 1.277 1.265 1.253 1.240 1.228 1.216 1.149 1.086 1.025 967 
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 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2035 

Anul 
2040 

Anul 
2045 

Anul 
2050 

Rădești 1.370 1.347 1.334 1.321 1.308 1.295 1.282 1.270 1.258 1.188 1.123 1.060 1.000 

Rediu 1.738 1.710 1.693 1.676 1.660 1.644 1.628 1.612 1.596 1.508 1.425 1.345 1.269 

Smulți 1.234 1.213 1.201 1.190 1.178 1.166 1.155 1.144 1.133 1.070 1.011 954 900 

Suceveni 1.672 1.644 1.628 1.612 1.597 1.581 1.566 1.550 1.535 1.451 1.371 1.293 1.221 

Suhurlui 1.187 1.167 1.156 1.144 1.133 1.122 1.111 1.100 1.090 1.030 973 918 866 

Vârlezi 1.839 1.809 1.791 1.774 1.756 1.739 1.722 1.705 1.689 1.596 1.508 1.423 1.343 

Vlădești 1.817 1.787 1.770 1.753 1.735 1.718 1.702 1.685 1.669 1.577 1.490 1.406 1.327 

Sursa: Autorul 

 

Zona de colectare 3 reunește un număr de 53.845 de locuitori (anul 2020), respectiv de 52.959 de locuitori (anul 2023), din care:  

 urban mare – 0 locuitori (această zonă de colectare nu cuprinde nicio localitate inclusă în urbanul mare);  

 urban mic și rural mare – 8.470 locuitori; pentru anul 2023 se estimează o populație de 8.331 de locuitori; 

 rural mic – 45.375 locuitori; pentru anul 2023 se estimează o populație de 44.628 de locuitori; 

Prin urmare, populația din aria de delegare, pe zone de colectare, este următoarea: 

 zona de colectare 1 cuprinde un număr de 77.235 locuitori (anul 2020), respectiv de 75.963 locuitori (anul 2023); 

 zona de colectare 2 reunește un număr de 132.486 de locuitori (anul 2020), respectiv de 130.304 locuitori (anul 2023); 

 zona de colectare 3 reunește un număr de 53.845 de locuitori (anul 2020), respectiv de 52.959 locuitori (anul 2023); 

 populația totală din aria de delegare este de 263.566 de locuitori (anul 2020), respectiv de 259.226 locuitori (anul 2023); până la 

finalul perioadei prognozate, se estimează o reducere cu 27% a populației din aria de delegare. 

Concluzionând, pentru primul an al delegării (anul 2023), populația totală din aria de delegare este de 259.226 de locuitori, cea mai mare 

pondere fiind regăsită în cadrul Zonei de colectare 2 (Tecuci) – 50% (130.304 locuitori), urmată de Zona de colectare 1 (Galați) – 29% 

(75.963 locuitori), respectiv de Zona de colectare 3 (Tg. Bujor) – 21% (52.959 locuitori). 
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5.2.2. Prognoza cantităților de deșeuri și cuantificarea cantităților de deșeuri estimate a se gestiona în fiecare instalație 

Prognoza cantităților de deșeuri municipale colectate în amestec și separat este redată în tabelele de mai jos. Situația completă se 

regăsește în Secțiunea – Anexe. 

Tabelul nr. 14 - Prognoza cantităților de deșeuri municipale, județul Galați, per total 

Categorii de deșeuri 
municipale 

Anul 
2020 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2035 

Anul 
2040 

Anul 
2045 

Anul 
2050 

Deșeuri menajere și 
similare colectate în 
amestec, din care: 

156.133 131.197 118.110 72.186 71.423 71.246 71.066 70.452 51.341 38.599 36.562 34.568 32.292 

Deșeuri menajere colectate 
în amestec 

123.036 103.465 93.193 58.417 57.802 57.620 57.437 56.928 41.520 31.663 29.991 28.355 26.811 

Deșeuri similare colectate în 
amestec 

33.096 27.732 24.918 13.769 13.621 13.625 13.629 13.524 9.821 6.936 6.571 6.213 5.481 

Deșeuri menajere și 
similare colectate 
separat, din care: 

2.616 29.392 40.953 85.365 84.631 83.325 82.036 81.197 98.869 103.584 98.035 92.693 88.044 

Deșeuri menajere colectate 
separat 

2.061 16.037 24.151 56.629 56.150 55.249 54.360 53.807 67.974 71.711 67.867 64.168 60.678 

Deșeuri similare colectate 
separat 

556 4.396 6.645 17.181 17.035 16.739 16.446 16.266 19.644 20.885 19.767 18.691 18.067 

Colectate prin SGR - 8.959 10.157 11.556 11.446 11.337 11.230 11.123 11.251 10.988 10.401 9.834 9.299 

Deșeuri de ambalaje 
menajere colectate de 
alți operatori decât 
operatorii de salubrizare 

4.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Deșeuri din grădini și 
parcuri 

3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 

Deșeuri din piețe 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 

Deșeuri stradale 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 

TOTAL deșeuri 
municipale colectate 

170.984 169.324 167.798 166.286 164.789 163.306 161.837 160.384 158.945 150.918 143.332 135.996 129.071 

TOTAL deșeuri 
municipale colectate – 
fără Mun. Galați 

75.432 74.688 74.020 73.359 72.702 72.052 71.411 70.773 70.145 38.599 63.302 60.090 57.059 
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Sursa: Autorul 

Conform informațiilor din tabelul de mai sus, la nivelul ariei de delegare (județul Galați, fără Mun. Galați) cantitatea totală de deșeuri 

municipale estimată a se colecta în anul 2023 este de 74.688 tone, urmând ca aceasta să scadă până la finalul perioadei previzionate cu 

17.629 tone, respectiv cu 23,60% prin aplicarea măsurilor de eficientizare a gestionării deșeurilor în județul Galați. Pe zone de colectare, 

prognoza cantităților de deșeuri municipale este analizată în continuare: 

 cantitatea de deșeuri municipale estimată a se colecta în anul 2023 este de 74.688 tone, aferentă celor 3 zone de colectare, astfel: 

o zona 1 de colectare (fără Mun. Galați) –  22.402 tone deșeuri municipale colectate; 

o zona 2 de colectare –  38.838 tone deșeuri municipale colectate; 

o zona 3 de colectare -  13.448 tone deșeuri municipale colectate; 

 cantitatea de deșeuri menajere estimată a se colecta (în amestec și separat) în anul 2023 este de 54.372 tone, aferentă celor 3 

zone de colectare, astfel: 

o zona 1 de colectare (fără Mun. Galați) –  16.186 tone deșeuri menajere colectate în amestec și separat; 

o zona 2 de colectare –   28.149 tone deșeuri menajere colectate în amestec și separat; 

o zona 3 de colectare –   10.037 tone deșeuri menajere colectate în amestec și separat; 

 cantitatea de deșeuri similare estimată a se colecta (în amestec și separat) în anul 2023 este de 12.588 tone, aferentă celor 3 zone 

de colectare, astfel: 

o zona 1 de colectare (fără Mun. Galați) –  3.681 tone deșeuri similare colectate în amestec și separat; 

o zona 2 de colectare –  6.792 tone deșeuri similare colectate în amestec și separat; 

o zona 3 de colectare –  2.115 tone deșeuri similare colectate în amestec și separat; 

 cantitatea de deșeuri din grădini și parcuri estimată a se colecta în anul 2023 este de 1.717 tone, aferentă celor 3 zone de 

colectare, astfel: 

o zona 1 de colectare (fără Mun. Galați) –  656 tone deșeuri din grădini și parcuri colectate; 
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o zona 2 de colectare –  819 tone deșeuri din grădini și parcuri colectate; 

o zona 3 de colectare –  242 tone deșeuri din grădini și parcuri colectate; 

 cantitatea de deșeuri din piețe estimată a se colecta în anul 2023 este de 455 tone, aferentă celor 3 zone de colectare, astfel: 

o zona 1 de colectare (fără Mun. Galați) –  161 tone deșeuri din piețe colectate; 

o zona 2 de colectare –  213 tone deșeuri din piețe colectate; 

o zona 3 de colectare –  81 tone deșeuri din piețe colectate; 

 cantitatea de deșeuri stradale estimată a se colecta în anul 2023 este de 1.909 tone, aferentă celor 3 zone de colectare, astfel: 

o zona 1 de colectare (fără Mun. Galați) –  639 tone deșeuri stradale colectate; 

o zona 2 de colectare –  907 tone deșeuri stradale colectate; 

o zona 3 de colectare –  363 tone deșeuri stradale colectate. 

De asemenea, cantitățile de deșeuri (menajere și similare) colectate separat prin SGR în anul 2023 vor fi de aproximativ 3.499 

tone, din care: 

o zona 1 de colectare (fără Mun. Galați) –  1.024 tone deșeuri colectate prin SGR; 

o zona 2 de colectare –  1.878 tone deșeuri colectate prin SGR; 

o zona 3 de colectare –  597 tone deșeuri colectate prin SGR. 

Tot separat se vor colecta, de către alți operatori (alții decât operatorii de salubrizare), deșeurile de ambalaje menajere, estimate la o 

valoare de 149 tone în anul 2023, dintre care: 

o zona 1 de colectare (fără Mun. Galați) –  56 tone deșeuri de ambalaje menajere; 

o zona 2 de colectare –  80 tone deșeuri de ambalaje menajere; 

o zona 3 de colectare –  13 tone deșeuri de ambalaje menajere. 
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Evoluția cantităților de deșeuri ce vor fi sortate în cadrul stației de sortare Valea Mărului este redată în continuare. 

Stația de sortare Valea Mărului  

Tabelul nr. 15 - Prognoza cantităților ce vor fi sortate în cadrul SS Valea Mărului 

Input stație de 

sortare nouă 

(tone/an) 

Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 Anul 2030 Anul 2035 Anul 2040 Anul 2045 Anul 2050 

Deșeuri reciclabile 

menajere, similare 

si piețe, inclusiv 

impurități  

7.531 11.451 13.449 13.332 13.216 13.098 13.002 14.369 15.446 14.633 13.846 13.305 

Deșeuri reciclabile 

menajere, similare 

si piețe fără sticla, 
inclusiv impurități  

6.727 10.463 12.571 12.463 12.354 12.244 12.156 13.432 14.482 13.717 12.978 12.473 

Sursa: Autorul 

Conform prognozei din tabelul de mai sus, se constată o creștere a input-ului stației de sortare în perioada 2023, urmată de o scădere 

moderată spre finalul perioadei prognozate. În anul 2023, SS Valea Mărului prezenta un input de 7.531 tone, urmând ca acesta să 

crească semnificativ începând cu anul 2024 (+52%) ca urmare a creșterii gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile. 

 

 

 

Evoluția cantităților ce vor fi depozitate în cadrul CMID Valea Mărului este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 16 - Prognoza cantităților de deșeuri ce vor fi depozitate în cadrul depozitului Valea Mărului 

Cantități de deșeuri 

depozitate (tone/an) 

Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Anul 

2026 

Anul 

2027 

Anul 

2028 

Anul 

2029 

Anul 

2030 

Anul 

2035 

Anul 

2040 

Anul 

2045 

Anul 

2050 

Deșeuri stradale inerte 18 32 26 26 26 25 25 25 24 22 21 20 

Reziduuri de la tratarea 

mecanică și biologică 

(TMB), din care: 

0 0 16.604 16.372 16.970 17.556 17.550 10.711 6.594 6.346 6.094 5.857 

Digestat de la TMB 0 0 15.588 15.435 15.393 15.349 15.227 11.746 6.769 6.444 6.127 5.782 
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Cantități de deșeuri 

depozitate (tone/an) 

Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Anul 

2026 

Anul 

2027 

Anul 

2028 

Anul 

2029 

Anul 

2030 

Anul 

2035 

Anul 

2040 

Anul 

2045 

Anul 

2050 

Deșeuri municipale 

colectate si depozitate 

fără tratare 

135.520 122.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reziduuri de la 

obținerea de RDF (in 

TMB din 2025) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 135.539 122.301 32.218 31.833 32.388 32.931 32.802 22.481 13.387 12.812 12.242 11.659 

Depozitare Tirighina 74.937 67.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depozitare Valea 

Mărului 
60.602 54.651 32.218 31.833 32.388 32.931 32.802 22.481 13.387 12.812 12.242 11.659 

Sursa: Autorul 

 

Analizând informațiile din tabelul de mai sus, se observă faptul că în perioada 2023-2024 vor funcționa, în paralel, atât depozitarea la 

Tirighina, cât și la Valea Mărului, urmând ca din anul 2025, Județul Galați să fie deservit exclusiv de depozitul de la Valea Mărului. 

Totodată, prognoza cantităților de deșeuri ce vor fi depozitate în cadrul CMID Valea Mărului reflectă o reducere a cantităților de deșeuri, 

asigurând atingerea țintelor  în domeniul gestionării deșeurilor (maximum 10% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată mai 

poate fi depozitată – anul 2035). 
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5.3. INVESTIȚII  

Secțiunea de față cuprinde informații privitoare la infrastructura pusă la dispoziția 

viitorului operator, respectiv la infrastructura ce trebuie asigurată de viitorul operator. 

 

5.3.1. Infrastructura existentă pusă la dispoziția viitorului operator  

Infrastructura existentă ce va fi pusă la dispoziția viitorului operator este reprezentată de 

instalațiile amplasate în cadrul CMID Valea Mărului. 

 

5.3.2. Infrastructura asigurată de viitorul operator  

În prezent, în vederea tratării deșeurilor de tip DCD în cadrul CMID Valea Mărului, 

investițiile asociate acestei activități vor fi puse în sarcina viitorului operator. De 

asemenea, în perioada de derulare a contractului de delegare, dacă se va identifica 

necesitatea realizării unor noi investiții de către operatorul instalațiilor, acestea se vor 

realiza cu respectarea prevederilor contractuale și ale legislației incidente la momentul 

respectiv. 

 

5.4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI  PENALITĂȚI  

 

În tabelul următor sunt prezentați indicatorii de performanta aferenți activităților de 

sortare și eliminare a deșeurilor municipale, stabiliți în baza prevederilor legale și a 

regulilor de bună practică în domeniul gestionării deșeurilor municipale. La stabilirea 

indicatorilor de performanță au fost luate în considerare și prevederile OUG nr. 92/2021 

privind regimul deșeurilor.
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Tabelul nr. 17 – Indicatori de performanță și penalități  

Nr. 
crt. 

Titlu Descriere/unitate de măsurare Valoare Penalități 

I Indicatori tehnici 

I.1 

 

Eficiență în operarea 
stațiilor de sortare  

Cantitatea totală de deșeuri trimisă la 

reciclare ca procent din cantitatea totală 
de deșeuri acceptate la stațiile de sortare 
(%) 

min. 75 

 

Pentru cantități de deșeuri rezultate de la sortare și 

depozitate mai mari de 25% din cantitatea totală de 

deșeuri acceptate în stația de sortare, cuantumul aferent 
tarifului de tratare mecano-biologică este plătit de către 
operatorul stației de sortare din alte surse, neputând fi 
recuperat din tarif 

I.2 
Stații de sortare  - 
deșeuri reciclate de 
hârtie și carton  

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie și 

carton (inclusiv deșeuri de ambalaje) 
reciclată anual ca procent din cantitatea 
totală de deșeuri de hârtie și carton 
acceptată la stația de sortare în anul 

respectiv (%) 

- Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare 

I.3 

Stații de sortare  - 
deșeuri reciclate de 
plastic și metal 

 

Cantitatea totală de deșeuri din plastic și 
metal (inclusiv deșeuri de ambalaje) 
reciclată anual ca procent din cantitatea 
totală de deșeuri de plastic și metal 
acceptată anual la stația de sortare (%) 

- Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare 

I.4 

Stații de sortare  - 
deșeuri de sticlă 

 

Cantitatea totală de deșeuri din sticla 

(inclusiv deșeuri de ambalaje) reciclată 
anual ca procent din cantitatea totală de 

deșeuri de sticla acceptată anual la stația 
de sortare (%) 

- Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare 

I.5 
Stații de sortare - 

valorificare energetică 

Cantitatea de deșeuri trimisă la 
valorificare energetică ca procent din 

cantitatea totală de deșeuri acceptată la 
stația de sortare (%) 

- Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare 
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Nr. 
crt. 

Indicator de performanță 
Unitate 
măsură 

Valoare Penalități 
Frecvența propusă de 

monitorizare 

II Eficiență în gestionarea contractului   

II.1 

Numărul de situații în care vehiculul specializat 
pentru transferul deșeurilor reziduale nu 

staționează la locul și perioada stabilită, conform 
planului de lucru, raportat la numărul total de 
situații 

% 100 
2.000 lei/vehicul identificat a 

nu respecta planul de lucru 
Trimestrial 

II.2 
Numărul de reclamații scrise la care Operatorul a 
răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, 
raportat la numărul total de reclamații scrise 

% 100 1.500 Lei/reclamație  Trimestrial 

II.3 

Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale 
ale operatorului și/sau ale obligațiilor din licențe și 
autorizații identificate în urma controalelor 
efectuate de către Delegatar și alte instituțiile 
abilitate 

Nr. 0 5.000 Lei/ încălcare Trimestrial 

Sursa: Autorul (pe baza prevederilor legale) 
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6. FEZABILITATEA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A DELEGĂRII  

Fezabilitatea economică și financiară a delegării cuprinde informații privitoare la costurile și veniturile previzionate în domeniul tratării și 

depozitării deșeurilor, precum și tarifele de gestionare a activităților de tratare și depozitare a deșeurilor. 

Situațiile complete cuprinzând prognozele pe întregul orizont de timp planificat se regăsesc în Secțiunea Anexe. 

6.1. COSTURILE PREVIZIONATE  

Prognoza costurilor de operare pentru instalația de sortare, respectiv de depozitare este redată în continuare pentru perioada 2023-2040, 

situația completă regăsindu-se în Anexe. 

Stația de Sortare Valea Mărului 

Costurile de operare aferente SS Valea Mărului se regăsesc în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 18 – Prognoza costurilor de operare aferente SS Valea Mărului 

Categorii u.m. Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 Anul 2030 Anul 2035 Anul 2040 

Cantități deșeuri intrate 

in stație 
tone/an 7.531,13 11.451,45 13.448,81 13.332,12 13.216,02 13.097,75 13.002,06 14.368,58 15.446,40 14.632,64 

Deșeuri reciclabile 

pentru valorificare 

energetica 

tone/an 976,24 1.415,85 1.621,68 1.606,99 1.592,38 1.577,94 1.564,48 1.665,72 1.758,59 1.666,36 

Reziduuri sortare, 

incinerare 
tone/an 1.075,10 1.760,08 2.170,45 2.150,02 2.129,71 2.106,14 2.087,65 2.373,71 2.618,50 2.475,29 

                      

Costuri de personal lei/an 943.809 1.235.954 1.393.789 1.399.143 1.404.509 1.409.679 1.416.523 1.535.295 1.700.325 1.718.249 

Costuri cu combustibilul 

si utilitățile (energia 

electrica) 

lei/an 1.732.631 2.713.586 3.250.627 3.286.871 3.323.413 3.359.546 3.401.701 3.834.406 4.551.055 4.760.018 

Costuri materiale lei/an 79.495 121.239 142.813 141.998 141.184 140.340 139.733 154.882 169.013 162.525 

Costuri cu mentenanța lei/an 344.296 345.329 346.365 347.404 348.446 349.491 350.540 351.592 356.897 362.283 

Costuri cu asigurarea lei/an 76.983 77.214 77.446 77.678 77.911 78.145 78.379 78.614 79.801 81.005 

Costuri administrative lei/an 357.360 358.432 359.508 360.586 361.668 362.753 363.841 364.933 370.440 376.030 
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Categorii u.m. Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 Anul 2030 Anul 2035 Anul 2040 

TOTAL O&M COSTURI lei/an 3.534.574 4.851.754 5.570.547 5.613.681 5.657.130 5.699.955 5.750.718 6.319.722 7.227.531 7.460.110 

COST UNITAR lei/tonă 469 424 414 421 428 435 442 440 468 510 

Sursa: Autorul 

Pe baza informațiilor din tabelul de mai sus, se constată următoarele: 

 costurile de operare aferente instalației de sortare Valea Mărului cuprind: 

o costuri de personal 

o costuri cu combustibilul și utilitățile (energia electrică) 

o costuri materiale 

o costuri cu mentenanța 

o costuri cu asigurarea 

o costuri administrative 

 prognoza efectuată pentru perioada 2023-2040 reflectă o creștere a costurilor de operare de la 3.534.574 lei în anul 2023, la 

7.460.110 lei în anul 2040 (+111,06%); creșterea este justificată atât de creșterea cantităților de deșeuri intrate în stație, cât și 

de creșterea costurilor componente (de personal, cu combustibilul și utilitățile etc.) 

Depozit Valea Mărului 

Costurile de operare aferente Depozitului Valea Mărului se regăsesc în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 19 – Prognoza costurilor de operare aferente Depozitului Valea Mărului 

Categorii u.m. 
Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Anul 

2026 

Anul 

2027 

Anul 

2028 

Anul 

2029 

Anul 

2030 

Anul 

2035 

Anul 

2040 

Cantități deșeuri depozitate tone/an 60.602,00 54.651,00 32.218,20 31.832,73 32.388,17 32.930,96 32.802,41 22.481,20 13.386,71 12.812,47 

Costuri de personal lei/an 655.314 661.867 668.486 675.171 681.922 688.742 695.629 702.585 738.424 776.091 

Costuri cu combustibilul si utilitățile 

(energia electrica) 
lei/an 

2.099.061 1.949.725 1.172.403 1.181.543 1.226.203 1.271.688 1.292.058 903.225 593.815 627.496 

Costuri materiale lei/an 639.688 578.602 342.125 339.045 345.996 352.850 352.527 242.330 146.476 142.308 
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Categorii u.m. 
Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Anul 

2026 

Anul 

2027 

Anul 

2028 

Anul 

2029 

Anul 

2030 

Anul 

2035 

Anul 

2040 

Costuri cu mentenanța lei/an 1.074.759 1.077.983 1.081.217 1.084.461 1.087.714 1.090.978 1.094.251 1.097.533 1.114.095 1.130.907 

Costuri cu asigurarea lei/an 341.233 342.257 343.283 344.313 345.346 346.382 347.421 348.464 353.722 359.060 

Costuri administrative lei/an 243.002 243.731 244.462 245.195 245.931 246.669 247.409 248.151 251.896 255.697 

Costuri cu provizioanele pentru 

închiderea şi urmărirea post-închidere 
a depozitelor de deșeuri 

lei/an 375.017 375.017 375.017 375.017 375.017 375.017 375.017 375.017 375.017 375.017 

Costuri cu garanția financiară de 

mediu 
lei/an 494.850 494.850 494.850 494.850 494.850 494.850 494.850 494.850   

Costuri cu CEC lei/an 4.848.160 4.372.080 2.577.456 2.546.618 2.591.054 2.634.477 2.624.193 1.798.496 1.070.937 1.024.998 

TOTAL O&M COSTURI lei/an 10.864.908 10.190.219 7.393.688 7.380.885 7.488.989 7.596.892 7.618.880 6.306.463 4.741.640 4.790.300 

COST UNITAR lei/tona 179 186 229 232 231 231 232 281 354 374 

Sursa: Autorul 

Pe baza informațiilor din tabelul de mai sus, se constată următoarele: 

 costurile de operare aferente depozitului de la Valea Mărului cuprind: 

o costuri de personal 

o costuri cu combustibilul și utilitățile (energia electrică) 

o costuri materiale 

o costuri cu mentenanța 

o costuri cu asigurarea 

o costuri administrative 

o costuri cu garanția financiară de mediu 

o costuri cu provizioanele pentru închiderea şi urmărirea post-închidere a depozitelor de deșeuri 

o costuri cu CEC 

 prognoza efectuată pentru perioada 2023-2030 reflectă o serie de fluctuații în evoluția costurilor cu activitatea de depozitare la 
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Valea Mărului, anul 2030 înregistrând o valoare de 6.306.463 lei, în scădere semnificativă față de anul 2023 (-41,96%); scăderea 

poate fi justificată de reducerea cantităților de deșeuri depozitate începând cu anul 2025. 

6.2. VENITURILE PREVIZIONATE  

Veniturile previzionate în perioada 2023-2040 sunt următoarele: 

Tabelul nr. 20 - Prognoza veniturilor 

Categorie Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 Anul 2030 Anul 2035 Anul 2040 

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile de la SS 
4.011.728 5.974.280 7.131.346 7.087.379 7.043.770 7.000.732 6.962.582 7.939.500 9.008.794 8.657.889 

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile de la MBT 
0 0 2.185.696 2.171.629 2.157.650 2.143.750 2.130.325 1.926.023 1.681.775 1.616.177 

Sursa: Autorul 

Veniturile previzionate pentru perioada 2023-2040 provin din valorificarea deșeurilor reciclabile de la SS, respectiv de la MBT, fiind 

compuse din: 

 venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile din hârtie și carton (provenite de la casnici și non-casnici) 

 venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile din plastic (provenite de la casnici și non-casnici) 

 venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile din metal (provenite de la casnici și non-casnici) 

 venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile din sticlă (provenite de la casnici și non-casnici) 

Prognoza veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile de la SS evidențiază o creștere începând cu anul 2023 până în anul 2035 (când 

atinge valoarea maximă), urmată de o scădere ușoară până la finalul perioadei previzionate. Anul 2023 înregistrează un nivel de 

4.011.728 lei, crescând treptat ca urmare a creșterii cantităților valorificate de deșeuri reciclabile menajere, similare și din piețe (deșeuri 

reciclabile de hârtie și carton sortate și valorificate material, deșeuri reciclabile de plastic sortate și valorificate material, deșeuri reciclabile 

de metal sortate și valorificate material, deșeuri de sticlă valorificate material). 

De asemenea, odată cu intrarea în funcțiune a MBT-ului, începând cu anul 2025 vor fi obținute venituri și din valorificarea deșeurilor 

reciclabile de la MBT - 2.185.696 lei în anul 2025, urmând să scadă ușor de-a lungul perioadei prognozate (ca urmare a reducerii treptate 

a cantităților de deșeuri reciclabile valorificate material).  
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6.3. TARIFELE INSTALAȚIILOR (INCLUSIV REDEVENȚA)  

Instalațiile ce urmează a fi delegate spre operare sunt: 

a) Stația de sortare Valea Mărului 

b) Depozitul conform Valea Mărului 

Tarifele instalațiilor pentru perioada 2023-2040 se regăsesc în tabelul de mai jos, cu  mențiunea faptului că situația completă poate fi 

consultată în Secțiunea Anexe. 

Tabelul nr. 21 - Prognoza tarifelor instalațiilor 

Tarife instalații (lei/tonă) 
Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Anul 

2026 

Anul 

2027 

Anul 

2028 

Anul 

2029 

Anul 

2030 

Anul 

2035 

Anul 

2040 

TARIF SORTARE DEȘEURI RECICLABILE SS VALEA 
MĂRULUI 

575 529 456 463 471 479 487 484 515 561 

TARIF DEPOZITARE VALEA MĂRULUI 197 205 252 255 254 254 255 309 390 411 

Sursa: Autorul 

Tariful de sortare deșeuri reciclabile SS Valea Mărului a fost determinat luând în considerare costurile de operare și mentenanță (Q&M) cu 

activitatea de  sortare (începând cu anul 2023) și costurile cu depozitarea (inclusiv CEC) (anii 2023 și 2024). 

Tariful de depozitare a fost determinat luând în considerare costurile Q&M cu activitatea de depozitare. 

De asemenea, prognoza redevenței calculate13 este redată în tabelul de mai jos, atât pentru depozitul de la Valea Mărului, cât și pentru 

stația de sortare. 

Tabelul nr. 22 - Prognoza redevenței (depozit și stație de sortare Valea Mărului) 

 
% UM 

C114 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C3 C4 

Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 Anul 2030 Anul 2035 Anul 2040 

DEPOZIT VALEA MĂRULUI                         

Consumatori casnici 81% lei/an 333.928 333.928 333.928 333.928 333.928 333.928 333.928 333.928 333.928 333.928 

                                           
13 În funcție de gradul de suportabilitate, redevența încasată va avea o valoare distinctă de valoarea redevenței calculate 
14 Anul 1 din durata delegării (durata delegării – 5 ani) 
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Consumatori non-casnici 19% lei/an 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 

TOTAL   lei/an 413.975 413.975 413.975 413.975 413.975 413.975 413.975 413.975 413.975 413.975 

SS VALEA MĂRULUI                         

Consumatori casnici 81% lei/an 433.050 433.050 433.050 433.050 433.050 433.050 433.050 433.050 433.050 433.050 

Consumatori non-casnici 19% lei/an 99.390 99.390 99.390 99.390 99.390 99.390 99.390 99.390 99.390 99.390 

TOTAL   lei/an 532.440 532.440 532.440 532.440 532.440 532.440 532.440 532.440 532.440 532.440 

TOTAL CONTRACT, din care:   lei/an 946.415 946.415 946.415 946.415 946.415 946.415 946.415 946.415 946.415 946.415 

Consumatori casnici   lei/an 766.978 766.978 766.978 766.978 766.978 766.978 766.978 766.978 766.978 766.978 

Consumatori non-casnici   lei/an 179.437 179.437 179.437 179.437 179.437 179.437 179.437 179.437 179.437 179.437 

Sursa: Autorul 

Redevența pentru fiecare activitate a fost determinată pe baza investițiilor realizate de către CJ Galați. Ținând cont de redevența 

suportabilă de către populație, redevența încasată se va determina prin ajustarea redevenței calculate cu procentul suportabil de către 

populație. 

6.4. TRATAMENTUL VENITURILOR DE LA OIREP-URI PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE 

AMBALAJE 

Tratamentul veniturilor de la OIREP-uri privind gestionarea deșeurilor de ambalaje este prevăzut în OUG nr. 92/2021 privind regimul 

deșeurilor și  în Legea nr. 249/2015. 

Potrivit legislației incidente, OIREP-urile responsabile pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje vor plăti lunar/trimestrial costurile de 

gestionare a deșeurilor de ambalaje către ADI ECOSERV, pentru asigurarea durabilității financiare a sistemului.  

În primul an de operare, ADI ECOSERV va înregistra aceste venituri într-un cont distinct, special constituit și  le va putea utiliza începând 

cu anul al doilea de operare, prin transferul către operatorul de colectare și transport a sumelor aferente colectării și transportului 

deșeurilor din ambalaje, raportate a fi valorificate în luna aferentă facturii, precum și către operatorii stațiilor de sortare a sumelor 

aferente sortării pentru deșeurile de ambalaje, raportate a fi valorificate în luna aferentă facturii. 

Similar tratamentului veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile, veniturile de la OIREP-uri vor fi luate în calcul la stabilirea taxelor 

distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, valabile pentru anul următor înregistrării acestor venituri. 
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În concluzie, în cuantumul tarifelor distincte pentru activitățile aferente serviciului de salubrizare, exprimate în lei/tonă, NU vor fi incluse 

sumele virate de către OIREP reprezentând costurile de gestionare a deșeurilor din ambalaje și de veniturile din valorificarea deșeurilor 

reciclabile. Prognoza veniturilor de la OIREP-uri este redată grafic în continuare, pentru restul județului, pentru perioada 2023-2040. 

 

Figura nr. 1 – Evoluția veniturilor de la OIREP-uri la nivelul ariei delegării (lei/an) 

Sursa: Autorul 

Conform graficului de mai sus, este prognozată o creștere a veniturilor de la OIREP-uri în perioada 2023-2040, cu 145,79% în anul 2040 

comparativ cu anul 2023, respectiv de la 1.407.154 lei în anul 2023 la 3.458.692 lei în anul 2040. 

6.5. TRATAMENTUL VENITURILOR DIN VALORIFICAREA DEȘEURILOR 

Veniturile din valorificarea deșeurilor provin din următoarele surse: venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile de la SS și de la MBT. 

Analiza veniturilor rezultate este redată grafic în continuare, prognoza urmărind perioada 2023-2040. 
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Figura nr. 2 – Evoluția veniturilor din valorificarea deșeurilor la nivelul ariei delegării (lei/an) 

Sursa: Autorul 

Conform graficului de mai sus, anul 2023 înregistrează un nivel de 4.011.728 lei, crescând treptat ca urmare a creșterii cantităților 

valorificate de deșeuri reciclabile menajere, similare și din piețe (hârtie, carton, plastic, metal și sticlă).
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6.6. ACCESIBILITATEA DELEGĂRII  

Accesibilitatea delegării se referă la:  

a) evaluarea situațiilor în care Delegatarul nu reușește să colecteze veniturile sau 

acestea nu acoperă integral costul serviciului delegat (accesibilitatea pentru 

Delegatar) 

Din acest punct de vedere, mecanismul financiar propus, care implică instituirea unui 

tarif unic al serviciului de salubrizare, atât pentru populație, cât și pentru agenții 

economici și instituții, cu luarea în considerare a constrângerilor de suportabilitate pentru 

populație, asigură accesibilitatea pentru delegat, dar și pentru delegatar; 

b) situația în care valoarea contractului de delegare (tariful ce îl va încasa delegatul 

pentru serviciile sale) nu acoperă costurile delegatului (accesibilitatea pentru 

Delegat) 

În acest context, valorile obținute atât pentru costurile pe tonă, cât și  pentru costurile 

anuale sunt în plaja valorilor pentru aceste costuri în alte proiecte și alte sisteme de 

colectare și transport deșeuri și au luat în considerare necesitățile suplimentare de 

echipare a instalațiilor de tratare și  modificările legislative cu privire la sistemul de 

colectare; acest fapt ne dă certitudinea că vor exista ofertanți pentru atribuirea acestui 

contract de delegare a gestiunii serviciului prin concesiune. 

 

6.7. PREZENTAREA TRATAMENTULUI CONTABIL 

Secțiunea acoperă două aspecte: 

a) investițiile ce vor fi făcute de către delegat 

Nu este cazul. 

b) regimul bunurilor 

Principalele observații iau în calcul următoarele: 

 bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe bază de proces-verbal de 

predare-primire; 

 delegatul va efectua întreținerea, reparațiile curente și  accidentale, precum și 

cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în 

procesul-verbal de predare-primire; 

 delegatul va propune, dacă este cazul, scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și va înlocui 

aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul 

serviciului de salubrizare; 

 delegatul va transmite anual situația patrimoniului, la data de 31 decembrie, 

menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în 
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contabilitatea Județului Galați; 

 la încetarea fiecărui contract de delegare, după amortizare, bunurile de retur vor 

fi restituite Județului Galați în mod gratuit și libere de orice sarcină. 

 

6.8. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI 

Ca și componență, valoarea contractului este fundamentată pe costurile anuale de 

gestionare a deșeurilor pe durata de delegare a contractului. Astfel: 

CONTRACT DE DELEGARE 2: Operare Depozit Valea Mărului și SS Valea Mărului 

Depozit Valea Mărului 

 Ipoteze: 

o durata delegării – 5 ani 

o pondere consumatori casnici – 81% 

o pondere consumatori non-casnici – 19% 

 Valoarea contractului a fost fundamentată pe următoarele categorii de costuri: 

o costuri anuale cu activitatea de depozitare, restul județului Galați (perioada 

2023-2027) 

o costuri anuale cu activitatea de tratare a DCD-urilor, restul județului Galați 

(perioada 2023-2027) 

o costuri anuale cu activitatea de depozitare a DCD-urilor, restul județului 

Galați (perioada 2023-2027) 

 

SS Valea Mărului 

 Ipoteze: 

o durata delegării – 5 ani 

o pondere consumatori casnici – 81% 

o pondere consumatori non-casnici – 19% 

 Valoarea contractului a fost fundamentată pe următoarele categorii de costuri: 

o costuri cu activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile menajere si 

similare, restul Județului Galați (perioada 2023-2027) 
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Tabelul nr. 23 – Valoarea contractului de delegare Operare Depozit și SS Valea Mărului, 

restul județului Galați (lei/an) 

Categorie Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 

Depozit Valea Mărului      

Consumatori casnici 12.332.137 11.508.292 3.215.944 3.201.900 3.169.313 

Consumatori non-casnici 2.956.189 2.758.702 770.908 767.541 759.729 

Total 15.288.326 14.266.994 3.986.851 3.969.441 3.929.042 

TOTAL CONTRACT 41.440.655 

SS Valea Mărului      

Consumatori casnici 3.560.970 4.963.116 5.012.229 5.050.391 5.089.048 

Consumatori non-casnici 817.283 1.139.092 1.150.364 1.159.122 1.167.995 

Total 4.378.253 6.102.208 6.162.593 6.209.514 6.257.043 

TOTAL CONTRACT 29.109.610 

TOTAL CONTRACT 2, din 

care: 
19.666.579 20.369.202 10.149.444 10.178.955 10.186.085 

Consumatori casnici 15.893.106 16.471.409 8.228.173 8.252.292 8.258.361 

Consumatori non-casnici 3.773.472 3.897.794 1.921.271 1.926.664 1.927.724 

TOTAL 70.550.265 

Sursa: Autorul 

Valoarea totală a contractului este de 70.550.265 lei, acoperind o perioadă de 5 ani, 

conform duratei delegării. Valoarea totală a contractului reunește: 

a) valoarea activității de depozitare deșeuri – 41.440.655 lei (la nivelul celor 5 ani); 

b) valoarea activității de sortare deșeuri - 29.109.610 lei (la nivelul celor 5 ani). 
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7. ASPECTE INSTITUȚIONALE PRIVIND MODUL DE 

DELEGARE 

7.1. PREVEDERILE APLICAȚIEI DE FINANȚARE 

În vederea implementării proiectului SMID Galați, prin Aplicația de Finanțare au fost 

analizate și propuse opțiunile de delegare a gestiunii activităților serviciului de salubrizare 

în cadrul proiectului SMID, iar UAT-urile membre ADI ECOSERV, prin aprobarea 

Documentului de Poziție privind implementarea proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Galați”, au decis următoarele: 

În ceea ce privește activitatea de operare a instalațiilor de deșeuri: 

 Un contract de delegare pentru operarea instalațiilor de deșeuri situate pe 

amplasamentul de la Valea Mărului (Depozit conform și stație de sortare) și  

începând cu 01.07.2023 și activităților aferente operării stației de sortare Tecuci. 

 Un contract de tip PROIECTARE-EXECUȚIE-OPERARE pentru restul instalațiilor 

realizate prin SMID (instalație de Tratare Mecano-Biologică și Stație de Transfer 

Galați). 

În ceea ce privește Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul, pentru 

contractele de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de 

deșeuri: 

 Toate unitățile administrativ-teritoriale deservite și județul Galați pentru 

instalațiile care sunt în proprietatea sa publică, prin ADI ECOSERV ca mandatar, 

pentru contractele de delegarea gestiunii prevăzute la alineatul precedent pct. 1. 

Procedura de atribuire va fi inițiată și  derulată de ADI ECOSERV, în numele și pe 

seama unităților administrativ-teritoriale implicate. ADI ECOSERV va fi sprijinită în 

acest proces de către UIP, care la rândul său va fi sprijinită de echipa de asistență 

tehnică contractată în acest sens. 

 Județul Galați, prin Consiliul Județean, și toate unitățile administrativ-teritoriale 

deservite din județul Galați, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de 

tip proiectare-execuție-operare a instalației TMB și a stației de transfer situate pe 

amplasamentul din municipiul Galați, pentru contractul prevăzut la alineatul 

precedent pct. 2 de mai sus. 

Față de prevederile Documentului de Poziție au intervenit modificări, în sensul că 

operarea Stației de Sortare Tecuci nu va mai face obiectul contractului de delegare a 

operării CMID Valea Mărului. Hala stației de sortare Tecuci va fi utilizată pentru tratarea 

fluxurilor speciale de deșeuri (textile și voluminoase), iar echipamentele necesare pentru 

noile funcțiuni ale acestei hale vor fi puse în seama operatorului de colectare și 

transport15. 

                                           
15 Conform adresei Consiliului Județean Galați din 11.03.2022 
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7.2. INTEGRAREA CONTRACTELOR EXISTENTE ÎN SMID 

Așa cum s-a menționat și în capitolul 3 din prezentul studiu, Serviciul Public ECOSAL, în 

calitate de operator de salubrizare pe raza mun. Galați, va continua prestarea acestui 

serviciu și în cadrul proiectului SMID. 

Luând în considerare prevederile documentelor în baza cărora ECOSAL prestează serviciul 

de salubrizare, în cadrul Analizei Instituționale, parte integrantă a Aplicației de Finanțare 

pentru Proiectul SMID, au fost analizate opțiunile posibile, cu avantaje și dezavantaje,  

pentru integrarea municipiului Galați în cadrul proiectului SMID, în ceea ce privește 

fiecare dintre activitățile incluse în gestiunea deșeurilor municipale, care sunt în prezent 

prestate de SP ECOSAL. 

Conform rezultatelor acestei analize, opțiunile recomandate pentru municipiul Galați sunt 

păstrarea activității de colectare și transport, împreună cu sortarea, compostarea și 

depozitarea deșeurilor, ca parte a obiectului de activitate al SP ECOSAL. În acest sens, 

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Galați a fost modificat în vederea 

adaptării acestuia la cerințele proiectului SMID, prin includerea indicatorilor de 

performanță conform proiectului SMID, și prin introducerea tuturor activităților de care 

este responsabil operatorul pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor proiectului. După 

atribuirea contractului de operare a instalației TMB Galați, Regulamentul Serviciului de 

Salubrizare al Municipiului Galați va mai suferi modificări astfel încât acesta să fie în 

conformitate cu Regulamentul Serviciului de Salubrizare la nivel Județean, pentru ca 

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor să fie implementat corespunzător la 

nivelul întregului județ. 

În ceea ce privește activitatea de depozitare a deșeurilor, având în vedere faptul că 

celula 1 a acestui depozit este deja ocupată în proporție de aprox. 60%, iar prin proiectul 

SMID se vor realiza o instalație TMB în mun. Galați și un nou depozit conform la Valea 

Mărului, SP ECOSAL va gestiona activitatea de depozitare a deșeurilor la depozitul 

conform de la Tirighina până la epuizarea capacității celulei 1 aflată în operare, însă nu 

mai târziu de data punerii în funcțiune a instalației de TMB.  

 

Menținerea contractului existent din Municipiul Tecuci 

Așa cum a fost menționat în capitolul 3, în Mun. Tecuci serviciul de salubrizare este 

prestat de societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.A. (CUP Tecuci), în baza 

contractului de delegare a gestiunii activității de salubrizare încheiat la data de 

30.06.2017 pe o perioadă de 10 ani, pentru care s-a încheiat ulterior un act adițional de 

reducere a duratei la o perioada de 5 ani, respectiv până la data de 30.06.2023. Astfel, 

potrivit Aplicației de Finanțare, viitorul operator al instalațiilor de la Valea Mărului ar fi 

trebuit să preia activitatea de operare a Stației de Sortare Tecuci începând cu data de 

01.07.2023. 

Însă, având în vedere lipsa echipamentelor și a dotărilor necesare punerii în funcțiune a 

Stației de Sortare Tecuci, la nivelul județului Galați s-a decis ca hala stației de sortare 
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Tecuci să fie utilizată pentru tratarea fluxurilor speciale de deșeuri (textile și 

voluminoase), iar echipamentele necesare pentru noile funcțiuni ale acestei hale vor fi 

asigurate de viitorul operator de colectare și transport16. 

 

7.3. PREZENTAREA OPȚIUNILOR DE DELEGARE 

În cadrul Analizei Instituționale, parte integrantă a Aplicației de Finanțare pentru 

proiectul SMID Galați, au fost analizate opțiunile de atribuire a contractelor de delegare. 

În ceea ce privește activitatea de operare a instalațiilor de deșeuri au fost analizate 

următoarele opțiuni: 

 Opțiunea 1: implică un contract de delegare pentru toate instalațiile 

de deșeuri 

 Opțiunea 2: implică 2 contracte, astfel: 

o Un contract de delegare pentru activitatea de operare a instalațiilor de 

la Valea Mărului (Stație de Sortare și Depozit Conform)17; 

o Un contract de tip PROIECTARE-EXECUȚIE-OPERARE pentru instalațiile 

de deșeuri, respectiv: TMB și Stație de Transfer situate pe 

amplasamentul din Mun. Galați; 

o Operarea Stației de Transfer și Stației de Compostare din Mun. Tecuci, 

Stației de Transfer și Stație de Compostare din Tg. Bujor incluse în 

contractul de colectare și transport; 

 Opțiunea 3: implică 2 contracte de delegare astfel; 

o Un contract de delegare pentru activitatea de operare a instalațiilor de 

la Valea Mărului (Stație de Sortare și Depozit Conform); 

o Un contract de delegare pentru restul instalațiilor de deșeuri, respectiv: 

TMB și Stație de Transfer situate pe amplasamentul din Mun. Galați, 

Stație de Transfer și Stației de Compostare din Mun. Tecuci, Stație de 

Transfer și Stație de Compostare din Tg. Bujor (construcția acestor 

instalații urmând a fi realizată distinct, în baza unei proceduri de 

atribuire a unui contract de lucrări). 

În tabelul de mai jos sunt prezentate avantajele și dezavantajele pentru fiecare opțiune 

de atribuire a contractelor privind activitatea de operare a instalațiilor de deșeuri. 

 

Tabelul nr. 24 - Analiza opțiunilor de delegare a activității de operare a instalațiilor 

                                           
16 Conform adresei Consiliului Județean Galați din 11.03.2022 
17 În cadrul acestei opțiuni, Analiza Instituțională prevedea și delegarea activităților aferente 

operării stației de sortare Tecuci începând cu 01.07.2023, însă această activitate nu va mai fi 
delegată, destinația stației de sortare Tecuci fiind modificată. 
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Opțiuni Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1:  

1 contract de 

delegare 

Organizarea unei singure licitații. 

Monitorizare mai ușoară a unui 
contract de delegare decât a mai 
multor contracte. 

Contractele mari vor atrage 
investitori cu experiență și cu 
personal specializat 

Existența unui singur operator  pentru 
instalațiile de deșeuri va determina 
utilizarea unui număr mai mic de 
echipamente achiziționate prin 
proiect, decât dacă aceste instalații ar 
fi gestionate de operatori diferiți. 

   

Reduce oportunitatea de a selecta 
operatori specializați în metode de 
tratare a deșeurilor. 

Reduce gradul de dependență a 
operatorilor față de comunitățile pe 
care le deservesc. 

Reduce oportunitatea de a asigura 
continuitatea serviciului în cazul 
unei dispute cu operatorul. 

Având în vedere faptul că 
instalațiile de deșeuri care vor fi 
realizate prin acest proiect sunt 
diferite din punct de vedere tehnic, 

va fi foarte dificil ca un singur 
operator sa aibă suficientă 
experiență pentru operarea tuturor 
tipurilor de instalații (TMB, depozit, 
stații de sortare, compostare, 
transfer). 

Având în vedere faptul că 

instalațiile de deșeuri care vor fi 
realizate prin acest proiect vor fi 
finalizate la momente diferite de 
timp, instalațiile finalizate primele 
ar sta mult timp nefolosite pana la 
finalizarea ultimelor. 

Opțiunea 2:  

1 contract de 

delegare  

și  

1 contract 
PROIECTARE-

EXECUȚIE-
OPERARE 

 

Organizarea unui număr redus de 

licitații. 

Atribuirea unui contract de tip 
PROIECTARE-EXECUȚIE-OPERARE 
durează mult mai puțin (aprox. 42 
luni de la lansarea procedurii până la 

darea în funcțiune a instalațiilor) 
comparativ cu atribuirea a două 
contracte: unul de PROIECTARE ȘI 
EXECUȚIE și altul de delegare a 
gestiunii serviciului de operare a 
instalațiilor de deșeuri (aprox. 60 de 

luni de la lansarea procedurii de 
atribuire a contractului de lucrări 
până la darea în funcțiune a 
instalațiilor de deșeuri). 

Durata necesară atribuirii unui 
contract de tip PROIECTARE-
EXECUȚIE-OPERARE permite 

implementarea SMID în perioada de 
programare alocată POIM 2014-2020. 

Existența unui singur operator pentru 
operarea instalațiilor de deșeuri aflate 
pe același amplasament (Valea 
Mărului) va opera mult mai ușor 
aceste instalații. 

Având operatori diferiți pentru stația 
de tratare mecano-biologica și pentru 
depozitul de deșeuri, se asigură un 

Pot apărea dificultăți cu privire la 
procedura de atribuire a 
contractului de tip PROIECTARE-
EXECUȚIE-OPERARE a instalației de 
TMB. 

 

Data fiind complexitate contractului 
de delegare a operării ST & SC de la 
Tecuci și Tg. Bujor împreună cu 
activitatea de colectare și transport 

procedura de delegare poate dura 
mai mult. 
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Opțiuni Avantaje Dezavantaje 

control mai mare asupra calității și 
cantității materialului rezultat în urma 
procesului de tratare mecanico-
biologică, care va fi depozitat. 

Se asigură punerea în aplicare 
eficientă a taxei de depozitare, 

permițând aplicarea indicatorilor de 
performanță în ceea ce privește 
cantitatea maximă stocată în 
depozitul de deșeuri pentru toți 
operatorii instalațiilor de tratare. 

Se asigură punerea în funcțiune mult 
mai rapida a Stațiilor de tratare și de 

compostare de la Tecuci și Tg. Bujor 

prin delegarea lor odată cu delegarea 
activității de colectare și transport și 
se reduce riscul de a depăși perioada 
de programare stabilită prin POIM. 

Eficientizarea organizării activităților 
de colectare și transport cu cele de 

transfer cu impact pozitiv asupra 
tarifului final. 

Organizarea unui număr redus de 
licitații.  

Opțiunea 3:  

2 contracte 
de delegare 

Organizarea unui număr redus de 

licitații. 

Existența unui singur operator pentru 

operarea instalațiilor de deșeuri aflate 
pe același amplasament (Valea 
Mărului) va opera mult mai ușor 
aceste instalații. 

Având operatori diferiți pentru stația 

de tratare mecano-biologică și pentru 
depozitul de deșeuri, se asigură un 
control mai mare asupra calității și 
cantității materialului rezultat în urma 
procesului de tratare mecanico-
biologică, care va fi depozitat. 

Se asigură punerea în aplicare 
eficientă a taxei de depozitare, 
permițând aplicarea indicatorilor de 
performanță în ceea ce privește 

cantitatea maximă stocată în 
depozitul de deșeuri pentru toți 
operatorii instalațiilor de tratare. 

Atribuirea contractelor de delegare 
a operării instalațiilor de deșeuri  
presupune ca acestea să fie deja 

realizate, ceea ce înseamnă 

demararea a două proceduri 
diferite: una pentru construcția 
instalațiilor și alta pentru operarea 
acestora, iar durata de timp dintre 
lansarea procedurii pentru 
construcția instalațiilor și începerea 
operării efective a acestora  este de 

aprox. 60 de luni.  

Proiectul SMID trebuie implementat 
în perioada de programare POIM 
2014-2020, ori prin atribuirea unui 
contract de lucrări pentru realizarea 
instalațiilor și abia apoi a 

contractului de delegare, există 

riscul de a depăși perioada de 
programare stabilită prin POIM. 

Sursa: Autorul 

Analiza de mai sus arată că se recomandă opțiunea 2.  Aceasta implică un contract 

de delegare pentru operarea stației de sortare și a depozitului de deșeuri Valea Mărului și 

un contract de tip PROIECTARE - EXECUȚIE - OPERARE pentru operarea instalațiilor 

de pe amplasamentul de la Galați (TMB & ST), iar delegarea operării stațiilor de 

compostare și a stațiilor de transfer de la Tecuci și Tg. Bujor se va face odată cu 

delegarea activității de colectare și transport. 
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Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii privind activitățile de 

operare a instalațiilor de deșeuri situate pe amplasamentul din Valea Mărului (depozit 

conform de deșeuri și stație de sortare) – acestea fiind activitățile serviciului de 

salubrizare care fac obiectul prezentului studiu, va fi organizată de toate unitățile 

administrativ-teritoriale deservite din județul Galați, prin ADI ECOSERV ca mandatar.  

 

7.4. PREZENTAREA OPȚIUNILOR PRIVIND DELEGATARUL 

Conform Aplicației de Finanțare, autoritatea contractantă (delegatarul) pentru delegarea 

activităților de operare a instalațiilor de deșeuri de la Valea Mărului va fi ADI ECOSERV. 

Având în vedere obiectivele proiectului SMID, responsabilitățile ADI ECOSERV 

referitoare la monitorizarea performanțelor unui sistem de management 

integrat, implicit a tuturor contractele de delegare, procedurile de atribuire a 

contractelor de delegare care se vor realiza în cursul implementării proiectului 

SMID vor fi inițiate și derulate de către ADI ECOSERV18, în numele autorităților 

locale din județul Galați, parte din ADI. Astfel, ADI ECOSERV va fi în măsură să 

asigure monitorizarea eficientă a tuturor contractelor de delegare, precum și 

performanța operatorilor de salubrizare. 

 

7.5. MECANISMUL FINANCIAR 

Conform Analizei Instituționale, parte integrantă a Aplicației de Finanțare pentru proiectul 

SMID Galați, plata serviciilor de salubrizare realizate în cadrul proiectului se va face prin 

instituirea taxei atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru utilizatorii non-casnici. 

Acest sistem funcționează astfel: 

 Taxa aplicabilă serviciilor de colectare, transport, tratare, transfer și eliminare a 

deșeurilor trebuie avizată de către ADI și va fi stabilită şi încasată de autoritățile 

locale, care apoi o vor transfera lunar către ADI; 

 ADI va plăti în continuare operatorii de salubrizare implicați în sistem. 

Pe baza tarifelor distincte pentru activitățile serviciilor de salubrizare, ADI ECOSERV va 

calcula și va propune spre aprobare consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale 

membre taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici, respectiv non-casnici, care 

va avea următoarele componente distincte: taxa pentru gestionarea deșeurile reciclabile, 

taxa pentru gestionarea biodeșeurilor și taxa pentru gestionarea celorlalte tipuri de 

deșeuri. 

Din sumele încasate cu titlu de taxă de salubrizare, autoritățile administrației publice 

locale în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor asigura, prin ADI, plata 

                                           
18 Excepție face contractul PEO care va fi atribuit împreună de Județul Galați, prin CJ Galați și ADI ECOSERV 
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operatorilor de salubrizare selectați în condițiile legii. 

Mecanismul de plată prin taxă va fi următorul: 

Etapa 1 – perioada de tranziție. Aceasta este perioada în care vor fi prestate 

doar o parte din activitățile serviciului de salubrizare delegate prin SMID: vor fi 

operate instalațiile de la Valea Mărului – depozit conform și stație de sortare, vor fi 

operate stațiile de transfer și compostare de la Tg. Bujor și Tecuci și va începe activitatea 

de colectare separată și transport a deșeurilor. Mecanismul de plată aferent etapei I este 

aplicabil începând cu data atribuirii contractului de delegare a gestiunii activității de 

colectare separată și transport a deșeurilor până la începerea operării instalației TMB și a 

stației de transfer de la Galați. Acest mecanism este valabil pentru toate unitățile 

administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV, cu excepția municipiului Galați, pentru 

care mecanismul de plată este prezentate în figurile 5 și 6 de mai jos. 

a) Autoritățile administrației publice locale vor aproba taxele de salubrizare pentru 

utilizatorii casnici și non-casnici, astfel cum sunt calculate și propuse de ADI 

ECOSERV, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și 

prevederile Documentului de Poziție. Taxa de salubrizare va include activitatea 

de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale, transferul și 

compostarea deșeurilor municipale realizate cu ajutorul instalațiilor de la Tecuci și 

Târgu Bujor, precum sortarea și depozitarea realizate în instalațiile de la Valea 

Mărului; 

b) Autoritățile administrației publice locale vor colecta la bugetele locale taxa 

specială de salubrizare de la toți utilizatorii casnici (corespunzător numărului de 

locuitori rezidenți ai fiecărui UAT) și utilizatorii non-casnici, prin cont special 

deschis la Trezoreria Statului; 

c) Sumele astfel colectate vor fi virate de autoritățile administrației publice locale ale 

fiecărei unități administrativ teritoriale către ADI ECOSERV, pe baza facturii emise 

de aceasta; 

d) Diferențele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local şi cel al facturii emise de 

ADI ECOSERV vor fi suportate din veniturile proprii ale unităților administrativ-

teritoriale, urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului; 

e) ADI ECOSERV, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va încasa 

contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje 

municipale valorificate de la OIREP; 

f) ADI ECOSERV va emite factura către fiecare unitate administrativ-teritorială pe 

baza facturilor operatorilor, luând în considerare contravaloarea costurilor nete 

pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate încasate de la 

OIREP; 

g) ADI ECOSERV va plăti, pe baza cantităților de deșeuri municipale gestionate lunar 

aferente indicatorilor de performanță, operatorul de colectare și transport care va 

opera și stațiile de transfer și compostare de la Tecuci și Târgu Bujor, precum și 

operatorul instalațiilor de la Valea Mărului pentru activitatea de sortare; 
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h) Operatorul de colectare si transport, care va opera și stațiile de transfer și 

compostare de la Tecuci și Târgu Bujor, va plăti operatorul depozitului de deșeuri 

de la Valea Mărului atât tariful de depozitare, cât și contribuția pentru economia 

circulară; 

Schematic, acest mecanism se prezintă astfel: 

 

Figura nr. 3 – Mecanism de plată Etapa I 

 

 

Etapa 2 – etapa de operare a întregului SMID. Mecanismul de plată aferent etapei II 

este aplicabil începând cu data punerii în funcțiune a instalațiilor de deșeuri realizate prin 

SMID în cadrul contractului de tip proiectare-execuție-operare de la Galați (ST + TMB), 

pe toată perioada proiectului SMID. Acest mecanism este valabil pentru toate unitățile 

administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV, cu excepția municipiului Galați:  

a) Autoritățile administrației publice locale vor aproba taxele de salubrizare 

pentru utilizatorii casnici și non-casnici, astfel cum sunt calculate și propuse de 

ADI ECOSERV, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și 
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prevederile Documentului de Poziție. Taxa de salubrizare va include toate 

activitățile serviciului de salubrizare delegate prin Proiect; 

b) Autoritățile administrației publice locale vor colecta la bugetele locale taxa 

specială de salubrizare de la toți utilizatorii casnici (corespunzător numărului 

de locuitori rezidenți ai fiecărui UAT) și utilizatorii non-casnici, prin cont special 

deschis la Trezoreria Statului; 

c) Sumele astfel colectate vor fi virate de autoritățile  administrației publice 

locale ale fiecărei unități administrativ-teritoriale către ADI ECOSERV, pe baza 

facturii emise de aceasta; 

d) Diferențele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local şi cel al facturii emise 

de ADI ECOSERV vor fi suportate din veniturile proprii ale unităților 

administrativ-teritoriale, urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii 

serviciului;  

e) ADI ECOSERV, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va încasa 

contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje 

municipale valorificate de la OIREP; 

f) ADI ECOSERV va emite factura către fiecare unitate administrativ-teritorială 

pe baza facturilor operatorilor, luând în considerare contravaloarea costurilor 

nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate 

încasate de la OIREP; 

g) ADI ECOSERV va plăti: 

 Operatorul de colectare și transport a deșeurilor care va opera și stațiile 

de transfer și compostare de la Tecuci și Târgu Bujor pe baza cantităților 

de deșeuri municipale gestionate lunar aferente indicatorilor de 

performanță; 

 Operatorul instalației TMB și stației de transfer Galați pe baza cantităților 

tratate; 

 Operatorul instalațiilor de la Valea Mărului doar pentru activitatea de 

sortare a deșeurilor pe baza cantităților de deșeuri municipale gestionate 

lunar aferente indicatorilor de performanță; 

h) Operatorul instalației TMB Galați va plăti operatorului de deșeuri de la Valea 

Mărului costul de depozitare, care include tariful de depozitare și contribuția 

pentru economia circulară, aferent cantităților de deșeuri reziduale rezultate 

de la TMB. 

Recomandarea potrivit căreia operatorul depozitului să fie plătit de către operatorul 

instalațiilor de tratare a deșeurilor se bazează pe tratarea eficientă a deșeurilor în 

conformitate cu indicatorii de performanță incluși în contractul de delegare. În plus, se 

asigură implementarea eficientă a taxei de depozitare. Astfel, indicatorii de performanță 

privind cantitatea maximă de deșeuri depozitate în depozitul de deșeuri vor fi prevăzuți 

în contract pentru operatorul instalațiilor de tratare a deșeurilor. În cazul nerespectării 

acestor indicatori de performanță, operatorul instalațiilor de tratare a deșeurilor trebuie 

să suporte costurile pentru cantitatea de deșeuri depozitată suplimentar, inclusiv 

costurile de depozitare aferente cantităților suplimentare. Aceste costuri vor fi plătite din 
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profitul lor direct operatorului depozitului de deșeuri. 

 

Schematic, mecanismul de plată în Etapa a 2-a a proiectului se prezintă astfel: 

 

Figura nr. 4 - Mecanism de plată Etapa II 

 

Având în vedere faptul că operatorul de salubrizare din mun. Galați își va continua 

activitatea și în cadrul proiectului SMID, se impune descrierea mecanismului financiar 

pentru fiecare caz în parte, astfel: 
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Figura nr. 5 - Mecanism de plată Mun. Galați-Etapa I 

 

A. Etapa I – până la începerea operării instalației TMB și stației de transfer 

Galați (Figura  nr. 5): 

a) Consiliul Local Galați va aproba taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile 

Documentului de Poziție; 

b) Primăria Municipiului Galați va colecta la bugetul local taxa specială de 

salubrizare de la toți utilizatorii, prin cont special deschis la Trezoreria 

Statului; 

c) Utilizatorii plătesc Primăriei Municipiului Galați taxa de salubrizare instituită de 

aprobată de Consiliul Local în conformitate cu prevederile planului anual de 

evoluție a taxelor și tarifelor, parte a Aplicației de Finanțare și a prevederilor 

legislației în vigoare, inclusiv a prevederilor OUG 92/2021 privind regimul 

deșeurilor; 

d) Primăria Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

va încasa contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de 

ambalaje municipale valorificate de la OIREP; 

e) Primăria Municipiului Galați va plăti operatorului Serviciul Public ECOSAL pe 

baza cantităților de deșeuri menajere și similare gestionate lunar aferente 

indicatorilor de performanță. 

B. Etapa II – după începerea operării instalației TMB și stației de transfer 

Galați (Figura 6): 

a) Consiliul Local Galați va aproba taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

și non-casnici, astfel cum sunt calculate și propuse de ADI ECOSERV, 

constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile 

Documentului de Poziție; 
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b) Municipiului Galați va colecta la bugetul local taxa specială de salubrizare de la 

toți utilizatorii casnici și non-casnici din municipiul  Galați, în cont special 

deschis la Trezoreria Statului; 

c) Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va încasa 

contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje 

municipale valorificate de la OIREP; 

d) Municipiului Galați va plăti, pe baza cantităților gestionate lunar aferente 

indicatorilor de performanță, tarifele pentru activitățile prestate de Serviciul 

Public ECOSAL (colectare separată și transport, sortare și compostare deșeuri 

municipale); 

e) Primăria Municipiului Galați va vira ADI ECOSERV, pe baza facturii emise de 

către aceasta, contravaloarea tarifelor de tratare mecano-biologică și transfer 

pentru cantitățile transmise la instalația TMB inclusiv reziduurile de la 

compostare și sortare; 

f) ADI ECOSERV va plăti operatorul instalației TMB și a stației de transfer Galați 

pe baza cantităților tratate în instalația de TMB și de transfer a acestora la 

depozitul conform de la Valea Mărului; 

g) Operatorul instalației TMB Galați va plăti operatorului de deșeuri de la Valea 

Mărului costul de depozitare, care include tariful de depozitare și contribuția 

pentru economia circulară, aferent cantităților de deșeuri reziduale rezultate 

de la TMB. 

 

Figura nr. 6 - Mecanism de plată Mun. Galați – Etapa II 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

7.6. TIPUL DELEGĂRII 

Atât Legea nr. 51/2006, cât și Legea nr. 101/2006 prevăd două modalități de organizare 

a gestiunii serviciului de salubrizare, alegerea fiind făcută printr-o decizie a autorităților 

administrației publice locale, în baza unui studiu de oportunitate, și anume gestiunea 

directă și gestiunea delegată. 

Având în vedere prevederile Proiectului SMID referitoare la modalitatea de delegare 

pentru gestionarea serviciului de salubrizare în județul Galați, modalitatea de gestiune a 

activităților serviciului de salubrizare în județ va fi gestiunea delegată. 

În plus, Potrivit Ghidului Solicitantului privind condițiile specifice de accesare a fondurilor 

de dezvoltare a infrastructurii de management integral al deșeurilor, este obligatorie 

gestiunea delegată a activităților serviciului de salubrizare.  

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice componente ale 

serviciului de salubrizare sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului 

serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local, consiliului 

județean sau a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, elaborate în 

conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru, elaborate și 

aprobate de A.N.R.S.C. prin ordin al președintelui. 

7.7. MATRICEA RISCURILOR PENTRU DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR 

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea ca riscul trebuie suportat de 

către partea care îl poate atenua în cea mai mare măsură și/sau care poate controla cel 

mai bine consecințele. Astfel, fiecare parte își va asuma riscuri pe care va fi în măsură să 

le gestioneze în vederea asigurării fezabilității economice a contractului. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora. 

Trebuie precizat că sunt excluse riscurile prevăzute în viitoarele contracte dintre părți și 

pentru care există prevederi contractuale. 

Nu sunt considerate riscuri toate condițiile stipulate în Documentația de atribuire, condiții 

ce trebuie îndeplinite de către Delegat (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, 

autorizări și experiență relevantă, sisteme de management etc). În această categorie 

sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin ofertă de către Delegat. Prin 

urmare, toate acestea sunt responsabilități exclusive ale Delegatului pe toată durata de 

derulare a Contractului. 

După cum se observă din matricea de mai jos, riscul de operare va fi transferat 

în mare parte viitorilor operatori de salubrizare. 

Din totalul de 34 riscuri identificate, 14 riscuri sunt transferate în totalitate, 10 

riscuri sunt transferate în proporție de 50% către Delegat, iar 10 riscuri sunt 

asumate de către Delegatar. 
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Tabelul nr. 25 - Matricea riscurilor 

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

Riscuri asociate punerii în executare a contractului 

1.  
Întârzieri la autorizarea 
activităților 

Activitatea de operare a stației 
de sortare și a depozitului 
necesită obținerea unor 
autorizări cel puțin din punct 
de vedere al protecției 
mediului și de gospodărire a 
apelor 

100%  

În anumite situații pot exista 
întârzieri în autorizarea 
activităților şi pot apărea 
costuri suplimentare 
(impuse de autoritățile 
competente) 

La momentul realizării ofertei, 
potențialii ofertanți se vor 
interesa la Delegatar în 
legătură cu stadiul 
procedurilor de autorizare și 
aspectele care ar putea 
genera costuri suplimentare 

din partea ofertanților 

Eventualele costuri 
suplimentare vor fi incluse în 
ofertă 

 

 

Riscuri generale privind amplasamentele instalațiilor 

2.  
Asigurarea cu utilități : 
sursa de apă – exploatare 
neconformă 

In cazul exploatării 

neconforme (ex. 
supraexploatare) a sursei 
subterane exista riscul 
întreruperii alimentarii cu apa 
a instalațiilor de pe 
amplasament 

 100% 
Această situație poate 
genera costuri suplimentare 
din partea Delegatului 

Delegatul va respecta 
regulamentul de exploatare și 
funcționare. 

3.  

Asigurarea cu utilități:  
sursa de apă – degradarea 
calității independent de 

activitățile de pe 
amplasament 

Fără a avea nicio legătura cu 
activitățile desfășurate pe 
amplasament, calitatea apei 
devine improprie utilizării, 

parametrii de calitate suferind 
modificări fata de condițiile 
inițiale 

50% 50% 

Rezolvarea unei asemenea 
situații implica asigurarea 
resurselor necesare fără a 

aduce atingerii celorlalte 
prevederi ale contractului 
(tariful) 

Delegatul va respecta 
regulamentul de exploatare și 
funcționare și va anunța 

Delegatarul de îndată ce 
semnalează o astfel de 
situație 

4.  

Asigurarea cu utilități: sursa 

de apă – degradarea 
calității în legătura directa 
cu activitățile de pe 

In urma operării neconforme 

calitatea apei devine improprie 
utilizării, parametrii de calitate 
suferind modificări fata de 

 100%  

Delegatul va respecta 
regulamentul de exploatare și 
funcționare 

În cazul în care evenimentul 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

amplasament condițiile inițiale. se produce, remedierea 
situației este exclusiv în 
responsabilitatea Delegatului 

5.  
Asigurarea cu utilități: 
epurarea apelor uzate – 

exploatare neconformă 

Efluenții amplasamentului nu 
sunt conformi cu cerințele din 
autorizații. Exploatare 

neconformă cauzată de 
operare 

 100% 
Această situație poate 
genera costuri suplimentare 

din partea Delegatului 

Delegatul va respecta 
regulamentul de exploatare și 
funcționare și va asigura 
resursele financiare pentru 
cheltuielile operaționale 

Nu poate face obiectul unei 
ajustări a tarifului orice 
investiție/cheltuială necesară 
respectării condițiilor inițiale 
de calitate ale efluenților 

6.  

Asigurarea cu utilități: 
epurarea apelor uzate – 
modificarea condițiilor de 
calitate 

Cerințe suplimentare privind 
calitatea efluenților 

50% 50% 
Această situație poate 
genera costuri suplimentare 
din partea Delegatului 

Delegatul trebuie să asigure 
resursele necesare pentru 
rezolvarea rapidă a solicitării 
autorității, având dreptul de a 
solicita Delegatarului o 
ajustare a tarifului. 

7.  
Asigurarea cu utilități: 

energia electrică 
  100%  

La momentul semnării 
contractului de concesiune 
Delegatul se va asigura și va 

certifica printr-un înscris că 
puterea furnizata este 
suficienta operării 
corespunzătoare a tuturor 
instalațiilor 

În situația în care, pe durata 
derulării contractului, 
Delegatul constată că e 
necesară instalarea de putere 
suplimentara, aceasta se va 
realiza pe contul și cheltuiala 

exclusiva a Delegatului, fără a 
putea solicita ajustare de tarif 

Nu poate constitui în nicio 
situație un motiv de 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

recuperare de cheltuieli 

Riscuri generale asociate perioadei de operare a instalațiilor 

8.  
Intervenții la infrastructura 
rutieră 

Lucrările de infrastructură 
derulate de autoritățile publice 
locale (intervenții planificate) 
împiedică transportul 
deșeurilor între instalații, 
serviciul nemaiputând fi 
prestat la standardele stabilite 

50% 50% 

Pentru eventualele costuri 
suplimentare generate de 
dificultăți majore în 
prestarea serviciului, 
Delegatul poate solicita 
recuperarea costurilor 
suplimentare; solicitarea va 
fi în mod obligatoriu 
documentată 

Delegatarul trebuie să 
comunice din timp Delegatului 
calendarul lucrărilor la 
infrastructură, astfel încât 
Delegatul să își poată 
organiza activitatea în mod 
corespunzător 

9.  
Afectarea infrastructurii 
rutiere în urma dezastrelor 
naturale 

Afectarea infrastructurii rutiere 
în urma producerii de dezastre 
naturale (ex. drumuri surpate, 
poduri rupte de la inundații) 
poate restricționa transportul 
deșeurilor între instalații, ceea 
ce poate conduce la costuri 
mai mari 

100%  
Aceste situații pot genera 
costuri suplimentare  

În aceste situații Delegatul 
este îndreptățit să solicite 
recuperarea costurilor 
suplimentare, în condițiile legii 

10.  
Furt, distrugerea 
/vandalizarea 
amplasamentelor 

Operarea instalațiilor de 

deșeuri este asociată, în 
general, prezenței pe 
amplasament  a unor 
echipamente/ bunuri și a unor 
cantități de deșeuri cu valoare 
de piață, ceea ce poate implica 
riscul prezenței în vecinătate a 
unor persoane interesate de 
acestea; o asemenea situație 
este inacceptabila atât pe 
amplasament cât şi în 

vecinătatea lui 

 100% 
Prejudicii aduse activelor 
Consiliului Județean Galați 
date în operare  

Delegatul  este în totalitate 
responsabil de asigurarea 
pazei și integrității bunurilor 
în limita amplasamentului 
predat în operare 

Delegatul e obligat să încheie 
asigurarea de bunuri care 
trebuie sa acopere parte din 
acest risc 

 

11.  
Operarea neconformă a 
instalațiilor 

Delegatul nu operează conform 
Manualelor de operare și 
întreținere existente și conform 
actelor de reglementare emise 
de către autoritățile 

 100% 

Conformarea activității 
poate presupune costuri 
suplimentare din partea 

Delegatului 

Operarea neconformă este 
constatată de actele de 
inspecție și control ale 
autorităților competente și de 
auditurile de evaluare a 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

competente conformității realizate de 
Delegatar  

Nu vor fi luate în considerare 
auditurile realizate pentru 

certificarea sistemelor de 
management de mediu (ISO 
14001) 

Responsabilitatea și 
suportarea costurilor 
conformării activității revine 
exclusiv în sarcina Delegatului 

Nu sunt îndreptățite solicitări 
de rambursare a cheltuielilor 
realizate în vederea 
conformării și nici solicitări de 
ajustare a tarifului pentru 

conformare  

12.  

Instalațiile necesită, în 
opinia ofertantului, 
echipamente, utilaje și 
dispozitive suplimentare 
pentru creșterea 
randamentului operării 

Ofertantul consideră că sunt 
necesare echipamente 
suplimentare  

 100% 

Achiziția și exploatarea 
echipamentelor 
suplimentare considerate 
necesare de către Delegat 
poate duce la creșterea 
costurilor acestuia 

Aceste aspecte trebuie 
rezolvate încă din faza de 
ofertare. 

În cazul în care Ofertantul 
consideră că sunt necesare 
utilaje, instalații, 
echipamente, dispozitive 
suplimentare pentru creșterea 
randamentului activității, 

acestea vor fi prezentate în 
mod distinct și justificat în 
oferta tehnică 

Achiziția și exploatarea 
acestora se va realiza prin 
grija și cu finanțarea exclusiva 
a Ofertantului. Aceste 
cheltuieli nu vor putea face 
obiectul unei cereri de 
rambursare către Autoritatea 
Contractanta și nici de 

ajustare ulterioara a tarifului, 
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Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

toate cheltuielile urmând a fi 
incluse în tariful prestării 
serviciului.  

13.  
Deprecierea tehnică a 
instalațiilor (inclusiv a 
mașinilor), risc de ofertă  

Deprecierea tehnică a 
instalațiilor se realizează daca 
procedura de delegare durează 
mai mult de 12 luni, ducând la 
creșterea costurilor de 

retehnologizare 

50% 50% 

Deprecierea instalațiilor 
poate duce la creșterea 
costurilor operatorului 
(costuri de evaluarea stării 
echipamentelor, costuri cu 
reviziile tehnice, costuri cu 

retehnologizarea, dacă este 
cazul) 

Ofertantul  va evalua gradul 
de depreciere tehnică pe 
perioada pregătirii ofertei și 
va include costurile necesare 
în oferta sa 

Delegatul  va evalua gradul 
de depreciere tehnică în 
perioada de mobilizare și va 
notifica Autoritatea 
Contractantă dacă, față de 
perioada de pregătire a 

ofertei, se constată modificări 
semnificative 

Se poate constitui în motiv de 
modificare a tarifului cu 
condiția ca deprecierea 
tehnică să nu se realizeze ca 
urmare a operării neconforme 
a instalațiilor 

14.  
Întreținere și reparare 
echipamente 

Calitatea proiectării și/sau a 

lucrărilor este 
necorespunzătoare având ca 
rezultat creșterea peste 
anticipări a costurilor de 
întreținere și reparații 

 100% 
Creșterea costului cu efecte 
negative asupra prestațiilor 
efectuate  

Delegatul are dreptul sa 
încheie contracte cu terți 

pentru întreținerea și 
repararea instalațiilor, 
utilajelor și echipamentelor 
utilizate pentru prestarea 
serviciilor 

15.  
Resurse la intrare (necesare 
operării instalațiilor) 

Resursele necesare pentru 
operare costa mai mult decât 
estimările inițiale, nu au 
calitate corespunzătoare sau 

sunt indisponibile în cantitățile 
necesare 

 100% 

Creșteri de cost și, în unele 
cazuri, efecte negative 
asupra calității prestațiilor 

efectuate 

Operatorul trebuie sa facă 
estimarea costurilor cât mai 
aproape de costurile reale, 
astfel încât să evite 

eventualele pierderi 

16.  Cerințe tehnice 
suplimentare privind 

Pe parcursul derulării 
contractului de operare actele 

50% 50% Orice cerință tehnică nou 
apărută pe parcursul 

Orice cerință tehnică nou 
apărută pe parcursul derulării 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

reglementările de mediu 
(inclusiv taxe) 

de reglementare suportă 
modificări și sunt introduse noi 
cerințe tehnice aplicabile. 

 

derulării contractului care se 
aplica Delegatului și care nu 
a existat la momentul 
depunerii Ofertei, generează 

o creștere semnificativa în 
costurile operaționale ale 
Delegatului și/sau 
necesitatea de a efectua 
cheltuieli de capital pentru a 
putea răspunde acestor 
cerințe suplimentare 

contractului care se aplica 
Delegatului și care nu a 
existat la momentul depunerii 
Ofertei, generează costuri 

suplimentare în activitatea 
Delegatului. 

Acesta este îndreptățit la 
recuperarea costurilor (dacă 
este cazul) şi la ajustarea 
tarifului. 

 

Raționamentul de mai sus se 
aplică exclusiv situațiilor de 
operare conformă a 
serviciului. Orice situație de 
practică neconformă este în 

sarcina Delegatului. 

17.  
Contestarea activității de 
către populația rezidentă 
din vecinătăți 

După punere în exploatare a 
instalațiilor poate apărea și se 

poate amplifica în timp 
nemulțumirea populației față 
de influențele activităților 
desfășurate asupra calității 
vieții; acestea pot ajunge la 
situații conflictuale și litigii 

Această categorie de risc nu se 
referă la operarea neconformă 
a instalațiilor, situație în care 
Delegatul  devine responsabil 

50% 50% 

Delegatul  trebuie să asigure 
resursele necesare efectuării 
studiilor și expertizelor 
necesare și pentru 
implementarea măsurilor 
necesare 

 

Orice măsură de 
control/eliminare/ minimizare 
a fenomenelor contestate va fi 
implementată doar cu acordul 
prealabil al Delegatarului 

Costurile vor fi recuperate de 
către Delegat, putând 
constitui un motiv de ajustare 
a tarifului 

Delegatarul are dreptul de 
efectua periodic, dar cel mult 
1 data/an un audit de 
conformitate privind modul de 
operare al instalațiilor 

Riscuri specifice asociate perioadei de operare a stației de sortare 

18.  

Cantitățile de deșeuri la 

intrarea în stația de sortare 
sunt mai mari decât cele 
planificate 

Cantitățile lunare cântărite la 
intrarea în stația de sortare 
sunt mai mari decât estimările 
pe baza cărora s-a bazat oferta 

 100% 

Creșterea cantității de 

deșeuri duce în mod direct 
la creșterea cheltuielilor dar 
şi a veniturilor încasate 

Tratarea unor cantități mai 
mari de deșeuri înseamnă 
facturarea și încasarea unor 
sume mai mari decât cele 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

de servicii și calcularea tarifului 
activității 

previzionate în etapa de 
elaborare a ofertei, venituri 
suplimentare care permit 
achiziționarea de 

echipamente/utilaje și 
angajarea de personal 
suplimentar, după caz 

19.  

Cantitățile de deșeuri la 
intrarea în stația de sortare 
sunt mai mici decât cele 
planificate 

Cantitățile lunare cântărite la 
intrarea în stația de sortare 
sunt considerabil mai mici 
decât estimările pe baza 
cărora s-a bazat oferta de 
servicii și calcularea tarifului 

50% 50% 

Scăderea cantității de 
deșeuri duce în mod direct 
la scăderea veniturilor 
încasate 

În situația în care timp de 3 
luni calendaristice se 
înregistreze o cantitate de 
deșeuri mai mică cu peste 
20% față de cantitatea 
estimata la data contractării, 
Delegatul  este îndreptățit sa 

solicite aprobarea unei 
ajustări a tarifului 

Ajustarea tarifului se va 
realiza obligatoriu în corelație 
cu actualizarea datelor privind 
generarea, colectarea 
separată, tratarea și 
depozitarea deșeurilor și cu 
prevederile legislative în 
vigoare 

20.  
Neconformități privind 
calitatea deșeurilor la 
intrarea în stația de sortare 

Prin aplicarea procedurii de 
inspecție a deșeurilor ce vor fi 
tratate sortate, rezultă 
cantități de deșeuri ce nu 
îndeplinesc cerințele de 
acceptare la stația de sortare 

 100% 

Este necesară tratarea 
mecano-biologică a acestor 
deșeuri sau 
tratarea/eliminarea lor în 
alte instalații, după caz 

Deșeurile vor fi preluate de 
operatorii de colectare și 
transportate, pe cheltuiala 
acestora, la instalațiile TMB 
sau la alte instalații de 
tratare/eliminare, după caz 

21.  
Fluctuația pieței 
materialelor valorificabile  

Veniturile realizate din 
valorificarea materialelor 
sortate pot fluctua corelat cu 

evoluția pieței și independent 
de performanța instalațiilor (în 
cazul operării conforme) 

 

100%  

Veniturile obținute vor 
transferate la Delegatar, 
prin scăderea acestora pe 
factura emisă de către 
operatorul stației de sortare 

Scăderea veniturilor 
rezultate din valorificarea 

Delegatul  va fi obligat (prin 
contractul de delegare) să 
elaboreze în perioada de 

mobilizare o strategie de 
marketing pentru deșeurile 
reciclabile obținute în urma 
sortării, prin care să asigure 
cele  mai bune soluții de 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

deșeurilor sortate duce 
implicit la scăderea 
veniturilor în SMID 

vânzare a acestor materiale 
reciclabile la preturile cele mai 
bune de pe piață 

Riscuri specifice asociate perioadei de operare a depozitului de deșeuri 

22.  
Cantitățile de deșeuri 
depozitate sunt mai mari 
decât cele planificate 

Cantitățile lunare cântărite la 
intrarea în depozit sunt mai 
mari decât estimările pe baza 
cărora s-a bazat oferta de 
servicii și calcularea tarifului 
activității 

 100% 

Creșterea cantității de 
deșeuri duce în mod direct 
la creșterea cheltuielilor dar 
şi a veniturilor încasate 

Depozitarea unor cantități mai 
mari de deșeuri înseamnă 
facturarea și încasarea unor 
sume mai mari decât cele 
previzionate în etapa de 
elaborare a ofertei, venituri 
suplimentare care permit 
achiziționarea de 
echipamente/utilaje și 
angajarea de personal 

suplimentar, după caz 

23.  
Cantitățile de deșeuri 
depozitate sunt mai mici 
decât cele planificate 

Cantitățile lunare cântărite la 
intrarea în depozit sunt 
considerabil mai mici decât 
estimările pe baza cărora s-a 
bazat oferta de servicii și 
calcularea tarifului 

50% 50% 

Scăderea cantității de 
deșeuri duce în mod direct 
la scăderea veniturilor 
încasate 

În situația în care timp de 3 
luni calendaristice se 
înregistreze o cantitate de 
deșeuri depozitată mai mică 
cu peste 20% față de 
cantitatea estimata la data 
contractării, Delegatul  este 
îndreptățit sa solicite 
aprobarea unei ajustări a 

tarifului 

Ajustarea tarifului se va 
realiza obligatoriu în corelație 
cu actualizarea datelor privind 
generarea, colectarea 
separată, tratarea și 
depozitarea deșeurilor și cu 
prevederile legislative în 
vigoare 
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Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

24.  

Cuantumul fondului pentru 
închidere și monitorizare 
post-închidere este 
subevaluat 

Fondul pentru închidere și 
monitorizare post-închidere a 
fost subevaluat la momentul 
realizării SF 

100%  

În consecință nu există 
suficiente resurse financiare 
necesare lucrărilor de 
închidere și monitorizare 
post-închidere 

Cuantumul fondului va fi 
stabilit și aprobat de 
Delegatar 

Delegatul are obligația de a 

alimenta trimestrial, conform 
legii, acest fond 

În situația în care cuantumul 
fondului este mai mic decât 
suma necesară pentru 
realizarea lucrărilor, diferența 
va fi suportată de Delegatar, 
fără a putea solicita niciun fel 
de daune Delegatului 

25.  
Fondul pentru închidere și 
post-închidere nu este 
alimentat 

Nu sunt acumulate resursele 
necesare lucrărilor de închidere 
și monitorizare post-închidere 

 

 100% 

În consecință nu există 
resursele financiare 
necesare lucrărilor de 
închidere și monitorizare 
post-închidere 

Delegatarul va verifica 

trimestrial alimentarea 
contului deschis de Delegat 
conform OG nr. 2/2021 

În cazul în care Delegatul nu 
își îndeplinește aceste 
obligații, Delegatarul va aplica 
clauzele penalizatoare sau de 
reziliere prevăzute în contract 

26.  
Garanția constituită conform 
art. 13 din OG nr. 2/2021 
este insuficientă 

Prin metoda de calcul la 
stabilirea garanției aceasta a 
fost subevaluată 

100%  

În consecință, în cazul 
producerii unui eveniment, 
nu există suficiente resurse 
financiare pentru daunele 
solicitate și obținute de terți 

Cuantumul garanției va fi 
stabilit de Delegatar 

Delegatul are obligația de a 
menține activă această 
garanție pe toată durata 
prestării serviciului  

În situația în care valoarea 
garanției este mai mică decât 
cuantumul prejudiciilor 
invocate și obținute de terți, 
diferența va fi suportată de 
Delegatar, fără a putea 
solicita niciun fel de daune 

Delegatului 

Dacă prejudiciul este cauzat 
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financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

de operarea neconformă a 
depozitului, Delegatul, singur, 
va suporta costul 
despăgubirilor 

27.  
Neconformități privind 
calitatea deșeurilor la 
intrarea în depozit 

Prin aplicarea procedurii de 
inspecție a deșeurilor ce vor fi 
depozitate, rezultă cantități de 
deșeuri ce nu îndeplinesc 
cerințele de acceptare pe un 
depozit de clasa b) 

 100% 
Este necesară 
tratarea/eliminarea acestor 
deșeuri în alte instalații 

Conform prevederilor legale, 
deșeurile vor fi preluate de 
operatorii de colectare și 
transportate, pe cheltuiala 
acestora, la instalațiile de 
tratare 

Riscuri generale  

28.  
Întârzieri la plata facturilor 
de salubritate  

Mecanismul de plată specific 
sistemului de management 
integrat al deșeurilor din 
județul Galați presupune ca 
Delegatarul să colecteze taxa 
de salubrizare de la fiecare 

UAT membru ADI ECOSERV, 
sume pe care ulterior 
Delegatarul le virează către 
operatorii de salubrizare. În 
acest context, există riscul ca 
Delegatarul să recupereze cu 
întârziere taxele de salubrizare 
de la UAT-uri, ceea ce va 
genera plata cu întârziere a 
facturilor primite de la 
operatorii de salubrizare.  

50% 50% 

Blocaje financiare 
înregistrate la nivelul 
Operatorului 

 

Stabilirea unui termen 
contractual de plată a 
facturilor aferente activităților 
serviciului de salubrizare, în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 72/2013. 

Aplicarea penalităților de 
întârziere stabilite în 
contractul de delegare 

Existența unor resurse 
financiare la nivelul 
Operatorului necesare 

asigurării continuității 
serviciului de salubrizare 

Respectarea termenelor 
prevăzute în cadrul 
contractului de delegare în 
vederea emiterii facturii  

29.  

Creșterea inflației peste 
nivelul prognozat de 
Comisia Națională de 
Strategie și Prognoză 

Prețurile cresc peste nivelul 
prognozat ca urmare a unor 
evenimente neprevăzute 
(exemple: pandemie, criză 

economică, etc), fiind necesară 

100%  
Diminuarea în termeni reali 
a veniturilor din proiect 

În cazuri bine justificate, 
tariful se poate ajusta la 
solicitarea Delegatului, 
conform prevederilor 

Ordinului ANRSC nr. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

ajustarea tarifului mai 
devreme de un an 

109/2007 

30.  
Creșteri salariale generale 
ca urmare a aplicării unor 
politici publice 

Salariul minim pe economie 
crește foarte mult (peste 
nivelul estimat la calculul 
tarifelor maximale) ca urmare 
a aplicării unor politici publice 

100%  
Diminuarea în termeni reali 
a veniturilor din proiect 

În cazuri bine justificate, 
tariful se poate ajusta la 
solicitarea Delegatului, 
conform prevederilor 
Ordinului ANRSC nr. 
109/2007 

31.  

Creșteri de preț la 
carburanți din cauza unor 
evenimente externe 

neașteptate 

Preturile la carburanți cresc 
peste nivelul estimat la calculul 
tarifelor maximale, din cauza 
aplicării unor politici fiscale sau 

din cauza unor evenimente 
internaționale neașteptate 

100%  
Diminuarea în termeni reali 
a veniturilor din proiect  

În cazuri bine justificate, 
tariful se poate ajusta la 
solicitarea Delegatului, 
conform prevederilor 

Ordinului ANRSC nr. 
109/2007 

32.  Falimentul Delegatului 

Constatarea intrării în 
incapacitate de plată a 
Delegatului. Serviciul nu mai 

poate fi prestat. 

100%  
Imposibilitatea prestării 
serviciilor 

Documentația de atribuire 
este întocmită de așa natură  
încât Delegatul identificat să 
fie solvabil 

În cazul în care Delegatul 
intră în faliment, Contractul 
va înceta iar Delegatarul va 
organiza o nouă licitație 

Pana la identificarea unui nou 
Delegat se va asigura 
permanenta și durabilitatea 
serviciului fie sub forma 
gestiunii directe, fie sub forma 
gestiunii delegate. 

33.  Forța majoră 

Forța majoră, astfel cum este 
definită prin lege, împiedică 
realizarea contractului. 

Pierderea sau avarierea 
activelor proiectului și 
pierderea/diminuarea 
posibilității de obținere a 
veniturilor  preconizate. 

50% 50% 

Imposibilitatea sau 
întârzierea respectării 
obligațiilor contractuale. 

Dacă la expirarea unei 
perioade de 90 de zile de la 
apariția unui eveniment de 
Forță Majoră, acest 
eveniment de Forță Majoră 
(sau consecințele acestuia) 

Bunurile mobile și imobile vor 
fi asigurate conform 
prevederilor contractului de 
delegare. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare Consecințe, contribuția 

financiară a Delegatului 
Managementul riscului 

Delegatar Delegat 

continuă şi face imposibilă 
executarea Contractului, 
atunci oricare dintre Părți va 
avea dreptul să notifice 

celeilalte Părți încetarea 
contractului de delegare. 

34.  Modificări legislative 

Modificări de legislație care 
nu puteau fi anticipate la 
semnarea contractului și 
care sunt generale în 
aplicarea lor (nu specifică 
proiectului), ceea ce 
conduce la costuri de 

capital sau operaționale 
suplimentare din partea 
Delegatului 

50% 50% 

O creștere semnificativă în 
costurile operaționale ale 
Delegatului și/sau 
necesitatea de a efectua 
cheltuieli de capital 
pentru a putea răspunde 

acestor modificări. 

Modificările legislative care 
vor avea impact asupra 
derulării contractului nu pot fi 
prevăzute și asumate în 
totalitate de niciuna din părți. 
În asemenea caz se vor 
realiza modificările 

contractuale impuse de noile 
prevederi legislative. 

Sursa: Autor 
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7.8. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE 

Potrivit art. 29, alin. (1) din Legea 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

„Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilități publice, în numele şi pe seama unităților 

administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai 

o parte din competențele şi responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract 

de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică 

punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor 

delegate, precum şi dreptul şi obligația acestora de a administra şi de a exploata aceste 

sisteme.” 

Legea nr. 51/2006 – art. 29  alin. 7) – definește contractul de delegare astfel: 

„Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care 

unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de 

delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă 

determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și 

răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități 

publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația 

de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul 

de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de dezvoltare intercomunitară având 

ca scop serviciile de utilități publice în numele şi pe seama unităților administrativ-

teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este 

asimilat actelor administrative şi intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare” 

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice 

se stabilește, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și Legii 

nr. 100/2016 (art. 29, alin. (9) din Legea 51/2006).  

Contractul de delegare poate fi: 

 Contract de concesiune de servicii – dacă în urma studiului de fundamentare 

entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare va fi 

transferată operatorului economic; 

 Contract de achiziție publică de servicii – dacă în urma studiului de fundamentare 

entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu 

va fi transferată operatorului economic. 

După cum se poate observa din matricea riscurilor prezentată în tabelul de mai 

sus, riscul de operare va fi transferat în mare parte viitorului operator de 

salubrizare, motiv pentru care contractul de delegare a gestiunii activității de 

operare a instalațiilor de deșeuri va fi contract de concesiune de servicii și va fi 

atribuit în baza prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 
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concesiunile de servicii. 

Referitor la tipul procedurii de atribuire, art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii prevede că entitatea contractantă poate 

să atribuie contractul de concesiune utilizând fie procedura de licitație deschisă, fie 

dialogul competitiv. 

De regulă, procedura dialogului competitiv pentru atribuirea unui contract de concesiune 

de lucrări sau de servicii se organizează atunci când autoritatea contractantă urmărește 

să identifice soluția/soluțiile aptă/apte să satisfacă necesitățile sale. Având în vedere că 

serviciul de salubrizare este reglementat prin lege, iar modalitățile de colectare, tratare și 

eliminare a deșeurilor, precum și frecvența operațiunilor ce trebuie realizate sunt 

statuate prin Regulamentul serviciului și prin Caietul de sarcini al serviciului, nu se pune 

problema identificării unor soluții apte să satisfacă nevoile Delegatarului, pe calea 

dialogului competitiv. 

Astfel, contractul de delegare din cadrul proiectului SMID va fi atribuit prin 

licitație deschisă, conform prevederilor art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

 

7.9. CONDIȚII CONTRACTUALE ȘI DETERMINAREA DURATEI 

CONTRACTULUI 

Conform definiției legale și a denumirii utilizate de Legea nr. 51/2006 toate contractele 

prin care unitățile administrativ-teritoriale acordă operatorilor dreptul de a presta 

activități de salubrizare pe teritoriul lor constituie contracte de delegare a gestiunii, iar 

denumirea lor conform normelor legale trebuie să fie aceea de „contracte de delegare a 

gestiunii”, denumire preluată de altfel și în Legea nr. 101/2006. Motivul îl reprezintă 

faptul că în ceea ce privește fondul, conținutul acestor contracte, normele aplicabile sunt 

cele din legislația serviciilor publice (Legea nr. 51/2006 ca lege generală și Legea nr. 

101/2006 ca lege specială).  

În ceea ce privește conținutul contractelor de delegare a gestiunii, conform art. 29 alin. 

11) din Legea nr. 51/2006, toate contractele de delegare a gestiunii, indiferent de 

activitățile delegate, trebuie să cuprindă următoarele clauze obligatorii: 

Denumirea părților contractante 

 unitățile administrativ-teritoriale care deleagă împreună gestiunea unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare poartă denumirea, conform legii, de 

„delegatar”; 

 operatorul căruia i se deleagă gestiunea este denumit, conform legii, „delegat”; 

 chiar dacă contractele de delegare vor fi încheiate de ADI ECOSERV, calitatea de 

delegatar o au în continuare împreună UAT membre ale ADI ECOSERV care sunt 

părți la fiecare contract de delegare în parte; ADI ECOSERV este doar un 

mandatar al acestora, care acționează în numele și pe seama delegatarului. 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

Obiectul contractului 

Nu pot face obiectul contractului acele activități a căror infrastructură nu este exploatată 

de către operatorul căruia i s-ar delega gestiunea activității prin includerea ei în obiectul 

contractului. Astfel, de exemplu, atunci când un operator nu exploatează niciun depozit 

de deșeuri, activitatea de depozitare nu poate face obiectul contractului de delegare ce i 

se atribuie. Faptul că acel operator transportă deșeurile la depozitul exploatat de alt 

operator nu îl transformă în prestator al activității de depozitare.  

Durata contractului 

Datorită specificității activităților economice care fac parte din sfera serviciului public de 

salubrizare, care determină furnizarea acestor servicii în condiții de monopol 

reglementat, trebuie avut în vedere faptul că manifestarea concurenței dintre operatori – 

ca mijloc principal de asigurare a bunăstării beneficiarilor acestor servicii – nu se poate 

realiza decât cu ocazia licitației derulate în vederea desemnării câștigătorului. În acest 

context, durata pentru care entitatea contractantă încredințează efectuarea serviciului 

public de salubrizare unui singur operator economic devine un element esențial. 

Conform prevederilor legale în vigoare (art. 32 alin. (3) din Legea 51/2006, cu 

modificările și completările ulterioare), „pentru contractele de delegare a gestiunii a căror 

durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 și ale Legii 

nr. 100/2016 și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor 

prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de 

delegare”. De asemenea, potrivit art. 16, alin. (2) din Legea 100/2016 „Pentru 

concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare 

de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil 

necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea 

costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a 

serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.”  

Durata drepturilor exclusive acordate cu privire la serviciile de salubrizare a căror 

gestiune este delegată (în speță, durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de 

salubrizare) trebuie stabilită astfel încât să nu fie afectată concurența pe piață, prin 

optimizarea interdependenței durată – investiții/cost – tarif. În speță devine necesară 

corelarea duratei contractelor de delegare a serviciului de utilități publice, pe de o parte, 

cu nivelul investițiilor necesare şi costurilor nete care incumbă operatorului pentru 

furnizarea serviciului, iar pe de altă parte, cu nivelul tarifului aferent serviciului (art. 49, 

alin. (3) din HG 867/2016 „Atunci când stabilește durata concesiunii, entitatea 

contractantă trebuie să aibă în vedere evitarea restricționării artificiale a accesului la 

competiție, asigurarea unui nivel minim de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă 

dată, asigurarea unui nivel rezonabil al prețurilor pentru prestațiile care vor fi efectuate 

pe durata contractului și a altor costuri ce urmează a fi suportate de către utilizatorii 

finali.” 

Potrivit opiniei Consiliului Concurenței durata contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare trebuie corelată cu durata de recuperare a investițiilor 

https://idrept.ro/00178257.htm
https://idrept.ro/00178251.htm
https://idrept.ro/00178234.htm
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realizate sau asumate de operatorul serviciului de salubrizare, conform caietului 

de sarcini şi planului de investiții, nicidecum cu cele realizate de către autoritățile 

administrației publice locale competente19. 

Astfel, devine necesar ca durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

de salubrizare să nu fie extinsă în mod artificial, prin prelungirea nejustificată a 

acestuia. Pentru a se asigura o presiune concurențială eficientă asupra acestor operatori, 

este necesar ca acordarea contractelor de delegare a gestiunii să se realizeze printr-o 

procedură concurențială (ex. licitație) şi nu prin prelungirea acestora pe bază de acte 

adiționale. Acțiunea de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de salubrizare este susceptibilă de a produce efecte anticoncurențiale prin restrângerea 

ori chiar înlăturarea concurenței între furnizorii de astfel de servicii. 

Principalul izvor juridic al prelungirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice 

îl constituie modificarea acestora, în particular a obiectului contractului. Legea nr. 

100/2016 reglementează condițiile de modificare a contractelor, fără organizarea unei noi 

proceduri de atribuire în cadrul art. 100 – 109.  

Din perspectiva Consiliului Concurenței, acțiunea de prelungire a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor publice (în particular a gestiunii serviciilor de 

salubrizare a localităților) trebuie să se înscrie în limitele prevederilor legislației 

din domeniul achizițiilor publice şi al concesiunilor. 

Așadar, având în vedere prevederile legale mai sus menționate, durata 

contractului de delegare a gestiunii activității de operare a instalațiilor de 

deșeuri, va fi de 5 ani. 

Aria teritorială, cu precizarea clară a UAT pe raza cărora vor fi prestate serviciile. 

Drepturile și obligațiile părților contractante, inclusiv obligația ADI ECOSERV de a 

încheia cu toți OIREP licențiați, potrivit Legii, convenții pentru acoperirea costurilor de 

gestionare pentru Deșeurile de Ambalaje din Deșeurile Municipale și de a plăti fiecărui 

Delegat costul colectării sau sortării, după caz, a acestor deșeuri. 

Modul de repartizare a riscurilor între părți. 

Natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului. 

Sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de 

investiții. 

Indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de 

monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora. 

Preturile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii 

furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și 

modificare a acestora. În contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor, vor fi prevăzute tarifele distincte pentru fiecare activitate 

                                           
19 Orientări privind interpretarea şi aplicarea prevederilor Legii concurenței pe piețele serviciilor de salubrizare 

a localităților, respectiv recomandări pentru îmbunătățirea mediului concurențial pe aceste piețe 
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componentă aferentă colectării și transportului deșeurilor municipale, care vor include, 

cel puțin: tariful distinct activitate componentă deșeuri reciclabile,  tariful distinct 

activitate componentă biodeșeuri și tariful distinct activitate componentă alte deșeuri. 

Compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă 

este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, 

precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații. 

Modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. 

Nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz. 

Garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire 

și de executare a acesteia. 

Răspunderea contractuală. 

Forța majoră. 

Condițiile de revizuire a clauzelor contractuale. 

Condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice 

cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile 

realizate. 

Menținerea echilibrului contractual. 

Cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii. 

Forța de muncă. 

Alte clauze convenite de părți, după caz. 

De asemenea, potrivit art. 29 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de 

următoarele anexe:  

 caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;  

 regulamentul serviciului;  

 inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților 

administrativ-teritoriale aferente serviciului;  

 indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național. 

Pe lângă anexele obligatorii mai sus menționate, fiecare contract de delegare va mai fi 

însoțite de: 

 oferta Delegatului, inclusiv solicitările de clarificare și răspunsurile la acestea, 

transmise în perioada de evaluare a ofertelor; 

 procesul-verbal de predare-primire a bunurilor de retur; 

 ordinul de începere a prestării serviciului; 

 lista indicativă a bunurilor de preluare, dacă este cazul; 
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 programul de Investiții, dacă este cazul; 

 asigurările solicitate prin contractul de delegare; 

 garanția de bună execuție; 

 tarifele; 

 modificarea/ajustarea tarifelor  

 procedura de monitorizare a executării contractului; 

 programul de operare. 
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8. ASPECTE DE MEDIU 

Pentru a asigura protejarea mediului și a sănătății populației, se recomandă includerea 

unor cerințe de selecție în documentația de atribuire pentru delegarea activităților din 

cadrul SMID Galați care să conducă la reducerea pe cât posibil a cauzelor poluării 

factorilor de mediu ca urmare a prestării serviciilor de salubrizare, printre care: 

 dotarea cu utilaje performante - în acest sens, viitorul operator de salubrizare va 

trebui să facă dovada deținerii unui număr suficient de mașini și utilaje 

performante, cu care va putea realiza servicii de salubritate de calitate ridicată. 

 certificarea ISO 9001 (Sistemul de Management al Calității) și ISO 14001 

(Sistemul de Management al Mediului) - în acest sens, prin documentația de 

atribuire se poate solicita operatorului de salubrizare documente care să ateste 

certificarea ISO 9001 și ISO 14001, ceea ce va asigura o garanție a calității 

serviciilor oferite și a protejării mediului. 

Se urmărește asigurarea unui sistem de colectare, transport și tratare al deșeurilor 

menajere și similare cu impact minim asupra factorilor de mediu, prin: 

 asigurarea colectării separate a deșeurilor din toate localitățile județului; 

 asigurarea de mijloace de transport corespunzătoare, etanșe, acoperite, cu rate 

reduse de emisie a poluanților; reducerea emisiilor de poluanți din gazele de 

eșapament ale vehiculelor de transport se va realiza prin achiziționarea de 

camioane moderne, cu catalizator; 

 dotarea cu utilaje noi și performante impusă de criteriile de selecție a ofertelor 

pentru asigurarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor (autogunoiere 

compactoare) va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a întregului județ; 

astfel, viitorii operatori de salubrizare vor trebui să facă dovada deținerii unui 

număr suficient de autogunoiere performante, cu care vor putea realiza servicii de 

salubrizare de calitate ridicată; în plus, operatorii vor trebui să asigure 

întreținerea echipamentelor în stare bună de funcționare pe întreaga durată a 

contractelor, astfel încât să nu existe scurgeri de fluide; 

 îmbunătățirea calității factorilor de mediu prin utilizarea unei infrastructuri noi și 

prietenoase cu mediul; și datorită măsurilor de protecție a atmosferei luate (tipuri 

de autovehicule, tipul de containere – etanșe şi prevăzute cu capac şi utilizarea de 

motoare cu catalizator), emisiile surselor de poluanți din zona de impact a 

activităților de colectare și transport al deșeurilor trebuie să se încadreze în 

valorile limită stipulate în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; activitățile de colectare şi 

transport al deșeurilor nu trebuie să faciliteze înmulțirea și diseminarea agenților 

patogeni și a vectorilor acestora; 

 efectele benefice majore se vor manifesta prin reducerea emisiilor de gazelor cu 

efect de seră, ca urmare a eliminării depozitării neconforme a deșeurilor şi prin 
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efecte colaterale induse de reducerea consumului de resurse, obținută prin 

recuperarea şi reciclarea unor materiale; 

 criteriile de selecție vor favoriza ofertanții care dețin certificarea sistemului de 

management al calității conform ISO 9001 și a sistemului de management al 

mediului conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garanție a calității 

serviciilor și a protecției mediului. 

Pe toată perioada derulării contractelor de delegare a gestiunii, viitorii operatori vor 

implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de 

mediu competente, respectând programe de conformare la cerințele de mediu. 
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9. ASPECTE SOCIALE 

Desfășurarea serviciului de salubrizare în condițiile descrise în studiul de oportunitate 

(creșterea nivelului calitativ) va contribui la îmbunătățirea semnificativă a aspectului 

urbanistic și peisagistic, precum și implicit a sănătății populației. 

Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, populația județului Galați va 

beneficia de o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației. De 

asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat va conduce la creșterea 

gradului de satisfacție a populației cu privire la prestarea acestui serviciu. 

În vederea delegării serviciului, viitorii operatori trebuie să dețină certificate privind 

sănătatea și siguranța în muncă, pentru o reducere a riscurilor sociale privitoare la 

derularea contractului. 

Delegarea activităților de sortare și depozitare trebuie să ia considerare următoarele 

aspecte sociale: 

 din ciclul managementului integrat al deșeurilor, activitățile de sortare și 

depozitare sunt percepute direct de către populație și legate de nivelul 

taxei/tarifului plătit pentru serviciul de salubrizate; 

 este importantă aplicarea principiului coeziunii sociale, transpus prin utilizarea 

unui tarif unic pe tonă de deșeuri; acest tarif unic pe tonă este transpus în 

valoarea taxei/tarifului pe persoană/lună prin utilizarea indicelui de generare, 

acest lucru asigurând suportabilitatea populației; 

 este necesar ca la nivelul populației să se desfășoare un amplu proces de 

conștientizare privind colectarea separată; 

 conduce la o îmbunătățire a condițiilor de viață prin realizarea unui mediu mai 

curat. 

Taxa de salubrizare rezultată va respecta prevederile legale privind suportabilitatea 

tarifelor. 

ADI ECOSERV și unitățile administrativ-teritoriale din aria de delegare vor monitoriza în 

mod direct modificarea/actualizarea tarifelor activităților și justificarea modificărilor 

acestora, în vederea protecției utilizatorilor privind creșterile nejustificate ale taxelor de 

salubrizare. 

În plus, prin implementarea tuturor obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi 

locuri de muncă pentru populația județului Galați. 
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10. SOLUȚIA OPTIMĂ 

În cadrul prezentului studiu sunt prezentate soluțiile optime din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar și instituțional, pentru delegarea gestiunii activității de operare a 

instalațiilor de deșeuri de la Valea Mărului.  

Concluzionând, soluția optimă pentru delegarea gestiunii activității de operare a Stației 

de Sortare și a Depozitului conform de la Valea Mărului se prezintă după cum urmează: 

 ADI ECOSERV, în numele și pe seama membrilor săi, va atribui contractul de 

delegare a gestiunii activității de operare a instalațiilor de deșeuri de la Valea 

Mărului. 

 Contractul de delegare va fi un contract de concesiune și va fi atribuit prin 

procedura licitației deschise, în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2015 

privind concesiunile de lucrări și servicii. 

 Zona delegată cuprinde toate UAT-urile din județul Galați, cu excepția Municipiului 

Galați, care va delega prin intermediul asociației doar activitatea de depozitare a 

deșeurilor. 

 Obiectul contractului de delegare îl reprezintă: 

o sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat; 

o depozitarea deșeurilor. 

 Durata contractului de delegare va fi de 5 ani. 

 Plata viitorului operator va fi realizată de ADI ECOSERV, pentru activitatea de 

sortare a deșeurilor, din taxa încasată de autoritățile publice locale de la utilizatorii 

serviciului și transferată asociației. Pentru activitatea de depozitare, operatorul 

CMID va încasa contravaloarea serviciului prestat de la ceilalți operatori implicați 

în SMID. 

 Valoarea totală a contractului este de 70.550.265 lei, acoperind o perioadă de 5 

ani, conform duratei delegării. Valoarea totală a contractului reunește: valoarea 

activității de depozitare deșeuri – 41.440.655 lei și valoarea activității de sortare 

deșeuri - 29.109.610 lei. 

 Categoriile de deșeuri care fac obiectul prezentului Studiu de oportunitate și 

fundamentare și a contractului de delegare ce va fi încheiat cu viitorul operator 

sunt: 

o deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, 

plastic, metale, sticlă), fracția de biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri 

textile, deșeuri menajere periculoase și deșeuri reziduale; 

o deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și 

instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, 

metale, sticlă), deșeuri voluminoase, fracția de biodeșeuri, deșeuri textile 

și deșeuri reziduale; 
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o deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, 

plastic, metale, sticlă), fracția de biodeșeuri, deșeuri textile și deșeuri 

reziduale; 

o deșeuri din construcții provenite din locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora. 

 Stația de sortare pentru care se deleagă activitatea de operare este cea de la 

Valea Mărului realizată prin POIM, în cadrul proiectului SMID. 

 Depozitul pentru care se deleagă activitatea de operare este cel de la Valea 

Mărului realizat prin POIM, în cadrul proiectului SMID. 
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ANEXE 

 

PROGNOZA POPULAȚIEI 

 

Prognoza populației la nivel județean - situație globală 

 

Populație 
Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

Urban mare 261.331 262.129 259.566 257.027 254.514 252.025 249.560 247.120 244.704 242.311 239.942 237.238 234.565 231.923 229.310 226.726 

Urban mare – fără 

Mun. Galați 
32.053 32.151 31.837 31.526 31.217 30.912 30.610 30.310 30.014 29.720 29.430 29.098 28.770 28.446 28.126 27.809 

Urban mic și rural 
mare 

63.386 63.580 62.958 62.342 61.733 61.129 60.531 59.939 59.353 58.773 58.198 57.542 56.894 56.253 55.619 54.993 

Rural mic 168.127 168.640 166.991 165.358 163.741 162.140 160.554 158.985 157.430 155.890 154.366 152.627 150.907 149.207 147.526 145.864 

Total 492.844 494.349 489.515 484.728 479.988 475.294 470.646 466.044 461.487 456.974 452.506 447.408 442.367 437.383 432.455 427.583 

Total – fără Mun. 

Galați 
263.566 264.371 261.786 259.226 256.691 254.181 251.695 249.234 246.797 244.384 241.994 239.268 236.572 233.907 231.271 228.666 

 

- continuare 

Populație 
Anul 

2036 

Anul 

2037 

Anul 

2038 

Anul 

2039 

Anul 

2040 

Anul 

2041 

Anul 

2042 

Anul 

2043 

Anul 

2044 

Anul 

2045 

Anul 

2046 

Anul 

2047 

Anul 

2048 

Anul 

2049 

Anul 

2050 

Urban mare 224.172 221.646 219.149 216.681 214.239 211.767 209.323 206.908 204.521 202.161 199.829 197.523 195.244 192.991 190.764 

Urban mare – fără Mun. 

Galați 
27.496 27.186 26.880 26.577 26.277 25.974 25.674 25.378 25.085 24.796 24.510 24.227 23.948 23.671 23.398 

Urban mic și rural mare 54.373 53.761 53.155 52.556 51.964 51.364 50.772 50.186 49.607 49.034 48.469 47.909 47.357 46.810 46.270 

Rural mic 144.221 142.596 140.990 139.401 137.830 136.240 134.668 133.114 131.578 130.060 128.560 127.076 125.610 124.161 122.728 

Total 422.766 418.003 413.294 408.638 404.033 399.371 394.763 390.208 385.706 381.256 376.857 372.509 368.211 363.962 359.761 

Total – fără Mun. Galați 226.090 223.542 221.024 218.534 216.071 213.578 211.114 208.678 206.270 203.891 201.538 199.213 196.914 194.642 192.395 
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Prognoza populației la nivel județean – Zona 1 

 

 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

TOTAL 306.512 307.448 304.442 301.465 298.517 295.598 292.707 289.845 287.011 284.204 281.425 278.255 275.119 272.020 268.955 265.925 

TOTAL – fără 

Mun. Galați 
77.235 77.471 76.713 75.963 75.220 74.484 73.756 73.035 72.321 71.613 70.913 70.114 69.324 68.543 67.771 67.008 

Urban mare 229.278 229.978 227.729 225.502 223.297 221.113 218.951 216.810 214.690 212.590 210.512 208.140 205.795 203.476 201.184 198.917 

MUNICIPIUL 

GALATI 
229.278 229.978 227.729 225.502 223.297 221.113 218.951 216.810 214.690 212.590 210.512 208.140 205.795 203.476 201.184 198.917 

Urban mic si 

rural mare 
35.232 35.340 34.994 34.652 34.313 33.977 33.645 33.316 32.990 32.668 32.348 31.984 31.624 31.267 30.915 30.567 

BRANISTEA 3.651 3.662 3.626 3.591 3.556 3.521 3.487 3.453 3.419 3.385 3.352 3.314 3.277 3.240 3.204 3.168 

PECHEA 9.332 9.360 9.269 9.178 9.088 8.999 8.911 8.824 8.738 8.653 8.568 8.471 8.376 8.282 8.188 8.096 

SCHELA 3.392 3.402 3.369 3.336 3.303 3.271 3.239 3.207 3.176 3.145 3.114 3.079 3.044 3.010 2.976 2.943 

SENDRENI 3.347 3.357 3.324 3.292 3.259 3.228 3.196 3.165 3.134 3.103 3.073 3.038 3.004 2.970 2.937 2.904 

SMARDAN 4.421 4.435 4.391 4.349 4.306 4.264 4.222 4.181 4.140 4.100 4.059 4.014 3.969 3.924 3.880 3.836 

TULUCESTI 6.618 6.638 6.574 6.509 6.446 6.383 6.320 6.258 6.197 6.137 6.077 6.008 5.940 5.873 5.807 5.742 

VANATORI 4.471 4.485 4.441 4.397 4.354 4.312 4.270 4.228 4.187 4.146 4.105 4.059 4.013 3.968 3.923 3.879 

Rural mic 42.003 42.131 41.719 41.311 40.907 40.507 40.111 39.719 39.330 38.946 38.565 38.130 37.701 37.276 36.856 36.441 

CUZA VODA 2.372 2.379 2.356 2.332 2.310 2.287 2.265 2.243 2.221 2.199 2.177 2.153 2.129 2.105 2.081 2.058 

FOLTESTI 2.810 2.819 2.791 2.764 2.737 2.710 2.683 2.657 2.631 2.605 2.580 2.551 2.522 2.494 2.466 2.438 

FRUMUSITA 4.412 4.426 4.382 4.339 4.297 4.255 4.213 4.172 4.131 4.091 4.051 4.005 3.960 3.916 3.872 3.828 

FUNDENI 3.373 3.383 3.350 3.317 3.285 3.252 3.221 3.189 3.158 3.127 3.097 3.062 3.027 2.993 2.959 2.926 

INDEPENDENȚA 4.021 4.034 3.994 3.955 3.917 3.878 3.840 3.803 3.766 3.729 3.692 3.651 3.610 3.569 3.529 3.489 

LIESTI 8.183 8.208 8.127 8.048 7.969 7.891 7.814 7.738 7.662 7.587 7.513 7.428 7.345 7.262 7.180 7.099 

NAMOLOASA 2.004 2.010 1.990 1.971 1.952 1.932 1.914 1.895 1.876 1.858 1.840 1.819 1.799 1.778 1.758 1.739 
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 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

PISCU 4.363 4.376 4.333 4.291 4.249 4.207 4.166 4.125 4.085 4.045 4.005 3.960 3.916 3.872 3.828 3.785 

SCANTEIESTI 2.289 2.296 2.273 2.251 2.229 2.207 2.186 2.164 2.143 2.122 2.101 2.078 2.054 2.031 2.008 1.986 

SLOBOZIA 

CONACHI 
3.699 3.710 3.674 3.638 3.602 3.567 3.532 3.498 3.464 3.430 3.396 3.358 3.320 3.283 3.246 3.209 

TUDOR 

VLADIMIRESCU 
4.478 4.492 4.448 4.405 4.362 4.319 4.277 4.235 4.193 4.152 4.112 4.065 4.020 3.974 3.930 3.885 

 

- continuare 

 UAT 
Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Anul 
2047 

Anul 
2048 

Anul 
2049 

Anul 
2050 

Total 262.929 259.967 257.038 254.142 251.278 248.379 245.513 242.680 239.880 237.113 234.377 231.673 229.000 226.357 223.745 

Total – fără Mun. 

Galați 
66.253 65.506 64.768 64.039 63.317 62.586 61.864 61.150 60.445 59.748 59.058 58.377 57.703 57.037 56.379 

Urban mare 196.676 194.461 192.270 190.104 187.962 185.793 183.649 181.530 179.436 177.365 175.319 173.296 171.297 169.320 167.366 

MUNICIPIUL 
GALATI 

196.676 194.461 192.270 190.104 187.962 185.793 183.649 181.530 179.436 177.365 175.319 173.296 171.297 169.320 167.366 

Urban mic si 
rural mare 

30.222 29.882 29.545 29.212 28.883 28.550 28.220 27.895 27.573 27.255 26.940 26.630 26.322 26.019 25.718 

BRANISTEA 3.132 3.097 3.062 3.027 2.993 2.959 2.924 2.891 2.857 2.824 2.792 2.760 2.728 2.696 2.665 

PECHEA 8.005 7.915 7.825 7.737 7.650 7.562 7.475 7.388 7.303 7.219 7.136 7.053 6.972 6.891 6.812 

SCHELA 2.910 2.877 2.844 2.812 2.781 2.749 2.717 2.685 2.654 2.624 2.594 2.564 2.534 2.505 2.476 

SENDRENI 2.871 2.839 2.807 2.775 2.744 2.712 2.681 2.650 2.619 2.589 2.559 2.530 2.500 2.472 2.443 

SMARDAN 3.793 3.750 3.708 3.666 3.625 3.583 3.541 3.501 3.460 3.420 3.381 3.342 3.303 3.265 3.227 

TULUCESTI 5.677 5.613 5.550 5.487 5.426 5.363 5.301 5.240 5.180 5.120 5.061 5.002 4.945 4.888 4.831 

VANATORI 3.835 3.792 3.749 3.707 3.665 3.623 3.581 3.540 3.499 3.459 3.419 3.379 3.340 3.302 3.264 

Rural mic 36.030 35.624 35.223 34.826 34.434 34.037 33.644 33.256 32.872 32.493 32.118 31.747 31.381 31.019 30.661 

CUZA VODA 2.034 2.011 1.989 1.966 1.944 1.922 1.900 1.878 1.856 1.835 1.813 1.792 1.772 1.751 1.731 

FOLTESTI 2.410 2.383 2.356 2.330 2.304 2.277 2.251 2.225 2.199 2.174 2.149 2.124 2.099 2.075 2.051 
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 UAT 
Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Anul 
2047 

Anul 
2048 

Anul 
2049 

Anul 
2050 

FRUMUSITA 3.785 3.742 3.700 3.658 3.617 3.575 3.534 3.493 3.453 3.413 3.374 3.335 3.296 3.258 3.221 

FUNDENI 2.893 2.860 2.828 2.796 2.765 2.733 2.701 2.670 2.639 2.609 2.579 2.549 2.520 2.491 2.462 

INDEPENDENTA 3.450 3.411 3.372 3.334 3.297 3.259 3.221 3.184 3.147 3.111 3.075 3.040 3.005 2.970 2.936 

LIESTI 7.019 6.940 6.862 6.785 6.708 6.631 6.554 6.479 6.404 6.330 6.257 6.185 6.113 6.043 5.973 

NAMOLOASA 1.719 1.700 1.680 1.661 1.643 1.624 1.605 1.587 1.568 1.550 1.532 1.515 1.497 1.480 1.463 

PISCU 3.742 3.700 3.658 3.617 3.576 3.535 3.494 3.454 3.414 3.375 3.336 3.297 3.259 3.222 3.185 

SCANTEIESTI 1.963 1.941 1.919 1.898 1.876 1.855 1.833 1.812 1.791 1.771 1.750 1.730 1.710 1.690 1.671 

SLOBOZIA 
CONACHI 

3.173 3.137 3.102 3.067 3.032 2.997 2.963 2.929 2.895 2.861 2.828 2.796 2.763 2.732 2.700 

TUDOR 
VLADIMIRESCU 

3.842 3.798 3.755 3.713 3.671 3.629 3.587 3.546 3.505 3.464 3.424 3.385 3.346 3.307 3.269 

 

 

Prognoza populației la nivel județean – Zona 2 

 

UAT  
Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

Total 132.486 132.891 131.591 130.304 129.030 127.768 126.519 125.282 124.057 122.843 121.642 120.272 118.917 117.577 116.252 114.943 

Urban mare 32.053 32.151 31.837 31.526 31.217 30.912 30.610 30.310 30.014 29.720 29.430 29.098 28.770 28.446 28.126 27.809 

MUNICIPIUL 
TECUCI 

32.053 32.151 31.837 31.526 31.217 30.912 30.610 30.310 30.014 29.720 29.430 29.098 28.770 28.446 28.126 27.809 

Urban mic si 
rural mare 

19.684 19.744 19.551 19.360 19.170 18.983 18.797 18.613 18.431 18.251 18.073 17.869 17.668 17.469 17.272 17.077 

BARCEA 4.556 4.570 4.526 4.481 4.438 4.394 4.351 4.309 4.267 4.225 4.184 4.136 4.090 4.044 3.998 3.953 

DRAGANESTI 4.460 4.474 4.430 4.387 4.344 4.301 4.259 4.217 4.176 4.135 4.095 4.049 4.003 3.958 3.913 3.869 

MATCA 10.667 10.700 10.595 10.492 10.389 10.287 10.187 10.087 9.989 9.891 9.794 9.684 9.575 9.467 9.360 9.255 

Rural mic 80.749 80.995 80.203 79.419 78.642 77.873 77.112 76.358 75.611 74.872 74.140 73.304 72.479 71.662 70.855 70.056 
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UAT  
Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

BRAHASESTI 8.132 8.157 8.077 7.998 7.920 7.843 7.766 7.690 7.615 7.540 7.467 7.382 7.299 7.217 7.136 7.055 

BUCIUMENI 2.138 2.145 2.124 2.103 2.082 2.062 2.042 2.022 2.002 1.982 1.963 1.941 1.919 1.897 1.876 1.855 

CERTESTI 2.031 2.037 2.017 1.997 1.978 1.958 1.939 1.920 1.901 1.883 1.864 1.843 1.823 1.802 1.782 1.762 

COROD 6.741 6.762 6.696 6.630 6.566 6.501 6.438 6.375 6.312 6.251 6.190 6.120 6.051 5.983 5.915 5.849 

COSMESTI 4.776 4.791 4.744 4.698 4.652 4.606 4.561 4.516 4.472 4.429 4.385 4.336 4.287 4.239 4.191 4.144 

COSTACHE 
NEGRI 

2.102 2.109 2.088 2.068 2.047 2.027 2.008 1.988 1.968 1.949 1.930 1.908 1.887 1.866 1.845 1.824 

CUDALBI 5.808 5.826 5.769 5.713 5.657 5.602 5.547 5.493 5.439 5.386 5.333 5.273 5.214 5.155 5.097 5.039 

GHIDIGENI 5.351 5.367 5.315 5.263 5.211 5.160 5.110 5.060 5.010 4.961 4.913 4.857 4.803 4.749 4.695 4.642 

GOHOR 2.935 2.944 2.915 2.887 2.858 2.830 2.803 2.775 2.748 2.721 2.695 2.664 2.634 2.605 2.575 2.546 

GRIVITA 2.736 2.745 2.718 2.691 2.665 2.639 2.613 2.588 2.562 2.537 2.512 2.484 2.456 2.429 2.401 2.374 

IVESTI 7.759 7.783 7.707 7.631 7.557 7.483 7.409 7.337 7.265 7.194 7.124 7.044 6.964 6.886 6.808 6.732 

MOVILENI 3.005 3.014 2.985 2.955 2.926 2.898 2.870 2.841 2.814 2.786 2.759 2.728 2.697 2.667 2.637 2.607 

MUNTENI 6.242 6.261 6.200 6.139 6.079 6.020 5.961 5.903 5.845 5.788 5.731 5.667 5.603 5.540 5.477 5.416 

NEGRILESTI 2.211 2.217 2.196 2.174 2.153 2.132 2.111 2.090 2.070 2.050 2.030 2.007 1.984 1.962 1.940 1.918 

NICORESTI 3.311 3.321 3.289 3.256 3.225 3.193 3.162 3.131 3.100 3.070 3.040 3.006 2.972 2.938 2.905 2.873 

POIANA 1.550 1.555 1.539 1.524 1.509 1.495 1.480 1.465 1.451 1.437 1.423 1.407 1.391 1.375 1.360 1.345 

PRIPONESTI 2.043 2.050 2.030 2.010 1.990 1.971 1.951 1.932 1.913 1.895 1.876 1.855 1.834 1.813 1.793 1.773 

TEPU 2.205 2.212 2.190 2.169 2.148 2.127 2.106 2.085 2.065 2.045 2.025 2.002 1.979 1.957 1.935 1.913 

UMBRARESTI 6.092 6.111 6.051 5.992 5.934 5.875 5.818 5.761 5.705 5.649 5.594 5.531 5.468 5.407 5.346 5.286 

VALEA 
MARULUI 

3.579 3.590 3.555 3.520 3.486 3.452 3.418 3.385 3.352 3.319 3.286 3.249 3.213 3.177 3.141 3.105 

 

 

 

 

- continuare 
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UAT  
Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Anul 
2047 

Anul 
2048 

Anul 
2049 

Anul 
2050 

Total 113.648 112.367 111.101 109.850 108.612 107.359 106.120 104.895 103.685 102.489 101.306 100.138 98.982 97.840 96.711 

Urban mare 27.496 27.186 26.880 26.577 26.277 25.974 25.674 25.378 25.085 24.796 24.510 24.227 23.948 23.671 23.398 

MUNICIPIUL 
TECUCI 

27.496 27.186 26.880 26.577 26.277 25.974 25.674 25.378 25.085 24.796 24.510 24.227 23.948 23.671 23.398 

Urban mic si 
rural mare 

16.885 16.695 16.507 16.321 16.137 15.950 15.766 15.585 15.405 15.227 15.051 14.878 14.706 14.536 14.369 

BARCEA 3.909 3.865 3.821 3.778 3.735 3.692 3.650 3.608 3.566 3.525 3.484 3.444 3.404 3.365 3.326 

DRAGANESTI 3.826 3.783 3.740 3.698 3.656 3.614 3.572 3.531 3.490 3.450 3.410 3.371 3.332 3.294 3.256 

MATCA 9.151 9.047 8.945 8.845 8.745 8.644 8.544 8.446 8.348 8.252 8.157 8.063 7.970 7.878 7.787 

Rural mic 69.267 68.487 67.715 66.952 66.198 65.434 64.679 63.933 63.195 62.466 61.745 61.033 60.329 59.632 58.944 

BRAHASESTI 6.976 6.897 6.820 6.743 6.667 6.590 6.514 6.439 6.364 6.291 6.218 6.147 6.076 6.006 5.936 

BUCIUMENI 1.834 1.813 1.793 1.773 1.753 1.733 1.713 1.693 1.673 1.654 1.635 1.616 1.597 1.579 1.561 

CERTESTI 1.742 1.722 1.703 1.684 1.665 1.645 1.626 1.608 1.589 1.571 1.553 1.535 1.517 1.500 1.482 

COROD 5.783 5.718 5.653 5.590 5.527 5.463 5.400 5.337 5.276 5.215 5.155 5.095 5.037 4.978 4.921 

COSMESTI 4.097 4.051 4.005 3.960 3.915 3.870 3.826 3.782 3.738 3.695 3.652 3.610 3.568 3.527 3.486 

COSTACHE 
NEGRI 

1.803 1.783 1.763 1.743 1.723 1.704 1.684 1.664 1.645 1.626 1.607 1.589 1.571 1.552 1.535 

CUDALBI 4.983 4.926 4.871 4.816 4.762 4.707 4.652 4.599 4.546 4.493 4.441 4.390 4.340 4.289 4.240 

GHIDIGENI 4.590 4.538 4.487 4.436 4.386 4.336 4.286 4.236 4.187 4.139 4.091 4.044 3.998 3.951 3.906 

GOHOR 2.518 2.489 2.461 2.434 2.406 2.378 2.351 2.324 2.297 2.270 2.244 2.218 2.193 2.167 2.142 

GRIVITA 2.347 2.321 2.295 2.269 2.243 2.217 2.192 2.167 2.142 2.117 2.092 2.068 2.044 2.021 1.998 

IVESTI 6.656 6.581 6.507 6.433 6.361 6.287 6.215 6.143 6.072 6.002 5.933 5.864 5.797 5.730 5.664 

MOVILENI 2.578 2.549 2.520 2.491 2.463 2.435 2.407 2.379 2.352 2.325 2.298 2.271 2.245 2.219 2.193 

MUNTENI 5.355 5.294 5.235 5.176 5.117 5.058 5.000 4.942 4.885 4.829 4.773 4.718 4.664 4.610 4.557 

NEGRILESTI 1.896 1.875 1.854 1.833 1.812 1.791 1.771 1.750 1.730 1.710 1.690 1.671 1.652 1.633 1.614 

NICORESTI 2.840 2.808 2.777 2.745 2.714 2.683 2.652 2.621 2.591 2.561 2.532 2.503 2.474 2.445 2.417 

POIANA 1.329 1.314 1.300 1.285 1.270 1.256 1.241 1.227 1.213 1.199 1.185 1.171 1.158 1.144 1.131 
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UAT  
Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Anul 
2047 

Anul 
2048 

Anul 
2049 

Anul 
2050 

PRIPONESTI 1.753 1.733 1.714 1.694 1.675 1.656 1.637 1.618 1.599 1.581 1.562 1.544 1.527 1.509 1.492 

TEPU 1.892 1.870 1.849 1.828 1.808 1.787 1.766 1.746 1.726 1.706 1.686 1.667 1.648 1.628 1.610 

UMBRARESTI 5.226 5.167 5.109 5.052 4.995 4.937 4.880 4.824 4.768 4.713 4.659 4.605 4.552 4.499 4.447 

VALEA MARULUI 3.070 3.036 3.002 2.968 2.934 2.900 2.867 2.834 2.801 2.769 2.737 2.705 2.674 2.643 2.613 

 

 

Prognoza populației la nivel județean – Zona 3 

 

 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

Total 53.845 54.010 53.482 52.959 52.441 51.928 51.420 50.918 50.420 49.927 49.439 48.882 48.331 47.786 47.248 46.716 

Urban mic si 
rural mare 

8.470 8.496 8.413 8.331 8.249 8.169 8.089 8.010 7.931 7.854 7.777 7.690 7.603 7.517 7.433 7.349 

ORAS BERESTI 2.680 2.689 2.662 2.636 2.610 2.585 2.560 2.535 2.510 2.485 2.461 2.433 2.406 2.379 2.352 2.325 

ORAS TARGU 
BUJOR 

5.790 5.808 5.751 5.695 5.639 5.584 5.529 5.475 5.422 5.369 5.316 5.256 5.197 5.138 5.081 5.023 

Rural mic 45.375 45.514 45.069 44.628 44.192 43.760 43.332 42.908 42.488 42.073 41.661 41.192 40.728 40.269 39.815 39.367 

BALABANESTI 1.912 1.918 1.899 1.880 1.862 1.844 1.826 1.808 1.790 1.773 1.755 1.736 1.716 1.697 1.678 1.659 

BALASESTI 2.110 2.116 2.095 2.075 2.055 2.034 2.015 1.995 1.975 1.956 1.937 1.915 1.894 1.872 1.851 1.830 

BALENI 2.144 2.150 2.129 2.108 2.088 2.067 2.047 2.027 2.007 1.988 1.968 1.946 1.924 1.902 1.881 1.860 

BANEASA 1.678 1.683 1.666 1.650 1.634 1.618 1.602 1.586 1.571 1.555 1.540 1.523 1.506 1.489 1.472 1.455 

BERESTI-
MERIA 

3.466 3.477 3.443 3.409 3.376 3.343 3.310 3.278 3.246 3.214 3.183 3.147 3.111 3.076 3.042 3.007 

CAVADINESTI 2.872 2.881 2.853 2.825 2.798 2.770 2.743 2.716 2.690 2.663 2.637 2.608 2.578 2.549 2.521 2.492 

CORNI 1.899 1.905 1.886 1.868 1.850 1.831 1.814 1.796 1.778 1.761 1.744 1.724 1.705 1.685 1.666 1.648 

CUCA 1.976 1.982 1.963 1.944 1.925 1.906 1.887 1.869 1.851 1.832 1.815 1.794 1.774 1.754 1.734 1.715 

DRAGUSENI 4.503 4.517 4.473 4.429 4.386 4.343 4.300 4.258 4.217 4.175 4.135 4.088 4.042 3.996 3.951 3.907 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

 UAT 
Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

FARTANESTI 4.765 4.780 4.733 4.687 4.641 4.595 4.551 4.506 4.462 4.418 4.375 4.326 4.277 4.229 4.181 4.134 

JORASTI 1.635 1.640 1.624 1.608 1.593 1.577 1.562 1.546 1.531 1.516 1.501 1.484 1.468 1.451 1.435 1.419 

MASTACANI 4.234 4.247 4.205 4.164 4.123 4.083 4.043 4.004 3.964 3.926 3.887 3.844 3.800 3.757 3.715 3.673 

OANCEA 1.325 1.329 1.316 1.303 1.290 1.277 1.265 1.253 1.240 1.228 1.216 1.202 1.189 1.176 1.162 1.149 

RADESTI 1.370 1.374 1.360 1.347 1.334 1.321 1.308 1.295 1.282 1.270 1.258 1.243 1.229 1.215 1.202 1.188 

REDIU 1.738 1.744 1.726 1.710 1.693 1.676 1.660 1.644 1.628 1.612 1.596 1.578 1.560 1.543 1.525 1.508 

SMULTI 1.234 1.237 1.225 1.213 1.201 1.190 1.178 1.166 1.155 1.144 1.133 1.120 1.107 1.095 1.082 1.070 

SUCEVENI 1.672 1.677 1.661 1.644 1.628 1.612 1.597 1.581 1.566 1.550 1.535 1.518 1.501 1.484 1.467 1.451 

SUHURLUI 1.187 1.190 1.179 1.167 1.156 1.144 1.133 1.122 1.111 1.100 1.090 1.077 1.065 1.053 1.041 1.030 

VARLEZI 1.839 1.845 1.827 1.809 1.791 1.774 1.756 1.739 1.722 1.705 1.689 1.670 1.651 1.632 1.614 1.596 

VLADESTI 1.817 1.823 1.805 1.787 1.770 1.753 1.735 1.718 1.702 1.685 1.669 1.650 1.631 1.613 1.595 1.577 

 

- continuare 

 UAT 
Anul 
2035 

Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Anul 
2047 

Anul 
2048 

Anul 
2049 

Anul 
2050 

Total 46.716 46.189 45.669 45.154 44.646 44.143 43.633 43.130 42.632 42.140 41.654 41.174 40.699 40.229 39.765 39.306 

Urban mic si 
rural mare 

7.349 7.266 7.184 7.103 7.023 6.944 6.864 6.785 6.706 6.629 6.553 6.477 6.402 6.328 6.255 6.183 

ORAS BERESTI 2.325 2.299 2.273 2.248 2.222 2.197 2.172 2.147 2.122 2.098 2.074 2.050 2.026 2.003 1.979 1.957 

ORAS TARGU 
BUJOR 

5.023 4.967 4.911 4.855 4.801 4.747 4.692 4.638 4.584 4.531 4.479 4.427 4.376 4.326 4.276 4.227 

Rural mic 39.367 38.923 38.485 38.051 37.623 37.199 36.769 36.345 35.926 35.511 35.102 34.697 34.296 33.901 33.509 33.123 

BALABANESTI 1.659 1.640 1.622 1.603 1.585 1.567 1.549 1.531 1.514 1.496 1.479 1.462 1.445 1.428 1.412 1.396 

BALASESTI 1.830 1.810 1.789 1.769 1.749 1.729 1.709 1.690 1.670 1.651 1.632 1.613 1.594 1.576 1.558 1.540 

BALENI 1.860 1.839 1.818 1.798 1.777 1.757 1.737 1.717 1.697 1.678 1.658 1.639 1.620 1.601 1.583 1.565 

BANEASA 1.455 1.439 1.423 1.407 1.391 1.375 1.359 1.344 1.328 1.313 1.298 1.283 1.268 1.253 1.239 1.225 

BERESTI-
MERIA 

3.007 2.973 2.940 2.907 2.874 2.842 2.809 2.776 2.744 2.713 2.681 2.651 2.620 2.590 2.560 2.530 
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 UAT 
Anul 
2035 

Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Anul 
2047 

Anul 
2048 

Anul 
2049 

Anul 
2050 

CAVADINESTI 2.492 2.464 2.436 2.409 2.382 2.355 2.328 2.301 2.274 2.248 2.222 2.196 2.171 2.146 2.121 2.097 

CORNI 1.648 1.629 1.611 1.593 1.575 1.557 1.539 1.521 1.504 1.486 1.469 1.452 1.435 1.419 1.402 1.386 

CUCA 1.715 1.695 1.676 1.657 1.639 1.620 1.601 1.583 1.565 1.547 1.529 1.511 1.494 1.477 1.459 1.443 

DRAGUSENI 3.907 3.863 3.819 3.776 3.734 3.692 3.649 3.607 3.565 3.524 3.484 3.443 3.404 3.364 3.326 3.287 

FARTANESTI 4.134 4.088 4.042 3.996 3.951 3.906 3.861 3.817 3.773 3.729 3.686 3.644 3.602 3.560 3.519 3.478 

JORASTI 1.419 1.403 1.387 1.371 1.356 1.341 1.325 1.310 1.295 1.280 1.265 1.250 1.236 1.222 1.208 1.194 

MASTACANI 3.673 3.632 3.591 3.550 3.510 3.471 3.431 3.391 3.352 3.313 3.275 3.237 3.200 3.163 3.127 3.091 

OANCEA 1.149 1.136 1.123 1.111 1.098 1.086 1.073 1.061 1.049 1.037 1.025 1.013 1.001 990 978 967 

RADESTI 1.188 1.175 1.162 1.149 1.136 1.123 1.110 1.097 1.084 1.072 1.060 1.047 1.035 1.023 1.011 1.000 

REDIU 1.508 1.491 1.474 1.458 1.441 1.425 1.409 1.392 1.376 1.360 1.345 1.329 1.314 1.299 1.284 1.269 

SMULTI 1.070 1.058 1.046 1.034 1.023 1.011 1.000 988 977 965 954 943 932 922 911 900 

SUCEVENI 1.451 1.434 1.418 1.402 1.386 1.371 1.355 1.339 1.324 1.309 1.293 1.279 1.264 1.249 1.235 1.221 

SUHURLUI 1.030 1.018 1.006 995 984 973 962 951 940 929 918 907 897 887 876 866 

VARLEZI 1.596 1.578 1.560 1.542 1.525 1.508 1.490 1.473 1.456 1.439 1.423 1.406 1.390 1.374 1.358 1.343 

VLADESTI 1.577 1.559 1.541 1.524 1.507 1.490 1.473 1.456 1.439 1.422 1.406 1.390 1.374 1.358 1.342 1.327 

 

PROGNOZA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI MUNICIPALE CE VOR FI COLECTATE 

- situație globală, la nivelul județului Galați (situația cuprinde atât valorile determinate pentru Mun. Galați, cât și valorile aferente exclusiv 

ariei delegării) 

Categorie 
Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

Deșeuri menajere și 

similare colectate în 
amestec, din care: 

156.133 142.375 138.768 131.197 118.110 72.186 71.423 71.246 71.066 70.452 51.341 50.936 50.533 49.880 49.334 38.599 

Deșeuri menajere colectate 

în amestec 
123.036 112.210 108.934 103.465 93.193 58.417 57.802 57.620 57.437 56.928 41.520 41.196 40.874 40.427 39.985 31.663 

Deșeuri similare colectate 

în amestec 
33.096 30.165 29.834 27.732 24.918 13.769 13.621 13.625 13.629 13.524 9.821 9.740 9.659 9.454 9.350 6.936 
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Categorie 
Anul 

2020 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Anul 

2026 

Anul 

2027 

Anul 

2028 

Anul 

2029 

Anul 

2030 

Anul 

2031 

Anul 

2032 

Anul 

2033 

Anul 

2034 

Anul 

2035 

Deșeuri menajere și 

similare colectate separat, 

din care: 

2.616 16.858 18.908 29.392 40.953 85.365 84.631 83.325 82.036 81.197 98.869 97.632 96.412 95.460 94.417 103.584 

Deșeuri menajere colectate 

separat 
2.061 13.268 15.317 16.037 24.151 56.629 56.150 55.249 54.360 53.807 67.974 67.101 66.239 65.516 64.801 71.711 

Deșeuri similare colectate 
separat 

556 3.590 3.591 4.396 6.645 17.181 17.035 16.739 16.446 16.266 19.644 19.403 19.166 19.057 18.848 20.885 

Colectate prin SGR - - - 8.959 10.157 11.556 11.446 11.337 11.230 11.123 11.251 11.128 11.007 10.887 10.768 10.988 

Deșeuri de ambalaje 

menajere colectate de alți 

operatori decât operatorii 
de salubrizare 

4.000 4.000 4.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Deșeuri din grădini și 

parcuri 
3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 

Deșeuri din piețe 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 

Deșeuri stradale 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 

TOTAL deșeuri municipale 
colectate 

170.984 171.468 169.911 169.324 167.798 166.286 164.789 163.306 161.837 160.384 158.945 157.303 155.680 154.075 152.486 150.918 

TOTAL deșeuri municipale 

colectate – fără Mun. Galați 
75.432 75.642 74.961 74.688 74.020 73.359 72.702 72.052 71.411 70.773 70.145 69.423 68.712 68.008 67.316 66.627 

 

- continuare 

Categorie 
Anul 

2036 

Anul 

2037 

Anul 

2038 

Anul 

2039 

Anul 

2040 

Anul 

2041 

Anul 

2042 

Anul 

2043 

Anul 

2044 

Anul 

2045 

Anul 

2046 

Anul 

2047 

Anul 

2048 

Anul 

2049 

Anul 

2050 

Deșeuri menajere și 

similare colectate în 

amestec, din care: 

38.203 37.785 37.373 36.965 36.562 36.153 35.750 35.351 34.958 34.568 34.182 33.802 33.425 33.053 32.292 

Deșeuri menajere 

colectate în amestec 
31.337 30.994 30.656 30.322 29.991 29.656 29.325 28.998 28.675 28.355 28.039 27.727 27.418 27.113 26.811 

Deșeuri similare colectate 
în amestec 

6.866 6.791 6.717 6.644 6.571 6.497 6.425 6.353 6.283 6.213 6.143 6.075 6.007 5.940 5.481 

Deșeuri menajere și 

similare colectate 

separat, din care: 

102.429 101.310 100.208 99.116 98.035 96.941 95.862 94.793 93.737 92.693 91.661 90.641 89.633 88.637 88.044 

Deșeuri menajere 

colectate separat 
70.909 70.135 69.371 68.615 67.867 67.110 66.362 65.622 64.892 64.168 63.454 62.748 62.050 61.361 60.678 
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Categorie 
Anul 

2036 

Anul 

2037 

Anul 

2038 

Anul 

2039 

Anul 

2040 

Anul 

2041 

Anul 

2042 

Anul 

2043 

Anul 

2044 

Anul 

2045 

Anul 

2046 

Anul 

2047 

Anul 

2048 

Anul 

2049 

Anul 

2050 

Deșeuri similare colectate 

separat 
20.653 20.426 20.205 19.985 19.767 19.546 19.329 19.113 18.901 18.691 18.482 18.277 18.073 17.873 18.067 

Colectate prin SGR 10.868 10.749 10.632 10.516 10.401 10.285 10.171 10.057 9.945 9.834 9.725 9.617 9.510 9.404 9.299 

Deșeuri de ambalaje 

menajere colectate de alți 

operatori decât operatorii 

de salubrizare 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Deșeuri din grădini și 

parcuri 
3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 

Deșeuri din piețe 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 

Deșeuri stradale 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 

TOTAL deșeuri municipale 

colectate 
149.367 147.830 146.316 144.816 143.332 141.829 140.347 138.879 137.430 135.996 134.578 133.178 131.793 130.426 129.071 

TOTAL deșeuri municipale 

colectate – fără Mun. 

Galați 

65.948 65.274 64.611 63.952 63.302 62.646 61.994 61.353 60.718 60.090 59.469 58.855 58.249 57.649 57.059 

 

 

PROGNOZA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI MUNICIPALE CE VOR FI SORTATE 

 

Stația de sortare Valea Mărului 

 

Input stație de sortare nouă 

(tone/ 

an) 

Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 Anul 2030 Anul 2031 Anul 2032 Anul 2033 Anul 2034 Anul 2035 

Deșeuri reciclabile menajere, 

similare si piețe, inclusiv 

impurități  

7.531 11.451 13.449 13.332 13.216 13.098 13.002 14.369 14.214 14.060 13.906 13.755 15.446 

Deșeuri reciclabile menajere, 
similare si piețe fără sticla, 

inclusiv impurități  

6.727 10.463 12.571 12.463 12.354 12.244 12.156 13.432 13.287 13.144 12.998 12.857 14.482 

              

Output stație de sortare nouă 

(tone/an) 
Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 Anul 2030 Anul 2031 Anul 2032 Anul 2033 Anul 2034 Anul 2035 

Deșeuri reciclabile de hârtie si 2.359 3.975 5.022 4.983 4.945 4.907 4.885 5.450 5.392 5.334 5.277 5.220 5.779 
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carton sortate si valorificate 

material 

Deșeuri reciclabile de plastic 
sortate si valorificate material 

1.988 2.816 3.167 3.138 3.108 3.079 3.051 3.217 3.183 3.149 3.115 3.081 3.394 

Deșeuri reciclabile de metal 

sortare si valorificate material 
328 497 590 584 579 574 568 725 718 710 702 695 932 

Deșeuri de sticla trimise 

direct spre valorificare 

materiala  (inclusiv reziduuri 
si fracția care nu poate fi 

reciclata; acestea vor fi 

eliminate de către reciclator) 

631 749 665 658 652 647 646 718 711 703 696 694 744 

Deșeuri de sticla valorificate 

material   
601 713 633 627 621 616 615 684 677 670 663 661 709 

Deșeuri reciclabile pentru 
valorificare energetica 

976 1.416 1.622 1.607 1.592 1.578 1.564 1.666 1.648 1.630 1.613 1.595 1.759 

Reziduuri sortare, incinerare 1.075 1.760 2.170 2.150 2.130 2.106 2.088 2.374 2.347 2.321 2.291 2.266 2.618 

              

Deșeuri textile (tone/an) Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 Anul 2030 Anul 2031 Anul 2032 Anul 2033 Anul 2034 Anul 2035 

Deșeuri textile colectate 

separat, inclusiv impurități 
37 72 448 443 439 435 431 604 597 591 615 609 808 

Deșeuri textile reutilizate si 

reciclate 
12 24 149 148 146 145 144 201 199 197 205 203 269 

Reziduuri de la deșeurile 

textile colectate separat 
pentru valorificare energetic 

48 95 566 560 555 550 545 765 757 749 789 781 1.085 

  
 

                        

Deșeuri voluminoase 

(tone/an) 
Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 Anul 2030 Anul 2031 Anul 2032 Anul 2033 Anul 2034 Anul 2035 

Deșeuri voluminoase 
colectate separat 

696 1.034 1.127 1.116 1.105 1.095 1.085 1.367 1.352 1.337 1.323 1.308 1.507 

Deșeuri voluminoase reciclate 139 207 225 223 221 219 217 273 270 267 265 262 301 

Deșeuri voluminoase 

valorificate energetic 
557 827 901 893 884 876 868 1.093 1.081 1.070 1.058 1.046 1.205 

 

- continuare 

Input stație de sortare nouă 

(tone/ 

an) 

Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Anul 
2047 

Anul 
2048 

Anul 
2049 

Anul 
2050 

Deșeuri reciclabile menajere, 
similare si piețe, inclusiv 

15.280 15.115 14.953 14.792 14.633 14.471 14.312 14.155 13.999 13.846 13.694 13.543 13.391 13.304 13.305 
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impurități  

Deșeuri reciclabile menajere, 

similare si piețe fără sticla, 

inclusiv impurități  

14.325 14.170 14.018 13.867 13.717 13.566 13.417 13.269 13.123 12.978 12.835 12.694 12.551 12.473 12.473 

                

Output stație de sortare nouă 

(tone/an) 

Anul 

2036 

Anul 

2037 

Anul 

2038 

Anul 

2039 

Anul 

2040 

Anul 

2041 

Anul 

2042 

Anul 

2043 

Anul 

2044 

Anul 

2045 

Anul 

2046 

Anul 

2047 

Anul 

2048 

Anul 

2049 

Anul 

2050 

Deșeuri reciclabile de hârtie si 

carton sortate si valorificate 
material 

5.718 5.656 5.596 5.537 5.478 5.418 5.359 5.300 5.243 5.186 5.129 5.074 5.018 4.964 4.968 

Deșeuri reciclabile de plastic 

sortate si valorificate material 
3.357 3.321 3.286 3.250 3.215 3.180 3.145 3.111 3.077 3.043 3.010 2.977 2.944 2.912 2.914 

Deșeuri reciclabile de metal 

sortare si valorificate material 
922 912 902 892 883 873 863 854 845 835 826 817 808 799 800 

Deșeuri de sticla trimise direct 
spre valorificare materiala  

(inclusiv reziduuri si fracția 

care nu poate fi reciclata; 

acestea vor fi eliminate de 
către reciclator) 

736 728 721 713 706 698 691 684 676 669 662 655 648 644 569 

Deșeuri de sticla valorificate 

material   
701 694 687 679 672 665 658 651 644 637 630 624 617 613 542 

Deșeuri reciclabile pentru 

valorificare energetica 
1.740 1.721 1.703 1.684 1.666 1.648 1.630 1.612 1.595 1.577 1.560 1.543 1.526 1.509 1.510 

Reziduuri sortare, incinerare 2.589 2.560 2.532 2.503 2.475 2.447 2.419 2.391 2.364 2.337 2.310 2.284 2.254 2.288 2.281 

                

Deșeuri textile (tone/an) 
Anul 

2036 

Anul 

2037 

Anul 

2038 

Anul 

2039 

Anul 

2040 

Anul 

2041 

Anul 

2042 

Anul 

2043 

Anul 

2044 

Anul 

2045 

Anul 

2046 

Anul 

2047 

Anul 

2048 

Anul 

2049 

Anul 

2050 

Deșeuri textile colectate 

separat, inclusiv impurități 
799 791 782 774 765 757 749 740 732 724 716 708 700 693 685 

Deșeuri textile reutilizate si 

reciclate 
267 264 261 258 255 252 250 247 244 241 239 236 233 231 228 

Reziduuri de la deșeurile 

textile colectate separat 

pentru valorificare energetic 

1.073 1.062 1.050 1.039 1.027 1.016 1.005 994 983 972 961 950 940 929 919 

                                

Deșeuri voluminoase 
(tone/an) 

Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Anul 
2047 

Anul 
2048 

Anul 
2049 

Anul 
2050 

Deșeuri voluminoase colectate 

separat 
1.483 1.466 1.451 1.435 1.419 1.403 1.388 1.372 1.357 1.342 1.327 1.312 1.298 1.283 1.269 

Deșeuri voluminoase reciclate 297 293 290 287 284 281 278 274 271 268 265 262 260 257 254 
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Deșeuri voluminoase 

valorificate energetic 
1.186 1.173 1.160 1.148 1.135 1.123 1.110 1.098 1.086 1.074 1.062 1.050 1.038 1.027 1.015 

 

 

PROGNOZA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI MUNICIPALE CE VOR FI DEPOZITATE 

 

 

Cantități de 

deșeuri 

depozitate 

(tone/an) 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Anul 

2026 

Anul 

2027 

Anul 

2028 

Anul 

2029 

Anul 

2030 

Anul 

2031 

Anul 

2032 

Anul 

2033 

Anul 

2034 

Anul 

2035 

Deșeuri stradale 

inerte 
0 0 0 18 32 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 

Reziduuri de la 

tratarea 

mecanica si 

biologica (TMB), 

din care: 

0 0 0 0 0 16.604 16.372 16.970 17.556 17.550 10.711 10.903 11.090 10.983 10.881 6.594 

Digestat de la 

TMB 
0 0 0 0 0 15.588 15.435 15.393 15.349 15.227 11.746 11.656 11.567 11.432 11.316 6.769 

Deșeuri 

municipale 

colectate si 

depozitate fără 

tratare 

160.781 146.998 143.391 135.520 122.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reziduuri de la 

obținerea de RDF 

(in TMB din 

2025) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 160.781 146.998 143.391 135.539 122.301 32.218 31.833 32.388 32.931 32.802 22.481 22.584 22.682 22.439 22.221 13.387 

Depozitare 

Tirighina    
74.937 67.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depozitare Valea 
Mărului    

60.602 54.651 32.218 31.833 32.388 32.931 32.802 22.481 22.584 22.682 22.439 22.221 13.387 

 

 

- continuare 

Cantități de 

deșeuri depozitate 

(tone/an) 

Anul 

2036 

Anul 

2037 

Anul 

2038 

Anul 

2039 

Anul 

2040 

Anul 

2041 

Anul 

2042 

Anul 

2043 

Anul 

2044 

Anul 

2045 

Anul 

2046 

Anul 

2047 

Anul 

2048 

Anul 

2049 

Anul 

2050 
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Cantități de 

deșeuri depozitate 

(tone/an) 

Anul 

2036 

Anul 

2037 

Anul 

2038 

Anul 

2039 

Anul 

2040 

Anul 

2041 

Anul 

2042 

Anul 

2043 

Anul 

2044 

Anul 

2045 

Anul 

2046 

Anul 

2047 

Anul 

2048 

Anul 

2049 

Anul 

2050 

Deșeuri stradale 

inerte 
23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 

Reziduuri de la 

tratarea mecanica 

si biologica (TMB), 

din care: 

6.554 6.501 6.449 6.397 6.346 6.294 6.244 6.193 6.143 6.094 6.045 5.997 5.949 5.902 5.857 

Digestat de la TMB 6.705 6.639 6.573 6.508 6.444 6.379 6.315 6.252 6.189 6.127 6.066 6.005 5.945 5.886 5.782 

Deșeuri municipale 

colectate si 

depozitate fără 

tratare 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reziduuri de la 

obținerea de RDF 

(in TMB din 2025) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 13.282 13.162 13.045 12.928 12.812 12.696 12.580 12.466 12.353 12.242 12.132 12.023 11.915 11.809 11.659 

Depozitare 

Tirighina 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depozitare Valea 

Mărului 
13.282 13.162 13.045 12.928 12.812 12.696 12.580 12.466 12.353 12.242 12.132 12.023 11.915 11.809 11.659 
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Fluxul deșeurilor municipale – anul 2023 – Județul Galați (fără Mun. Galați) 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 16 din august 2022 

 

Fluxul deșeurilor municipale – anul 2025– Județul Galați 

 

 

 

PROGNOZA COSTURILOR ȘI A VENITURILOR 
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Prognoză costuri 

 

Stația de Sortare Valea Mărului 

Categorii 
u.m

. 
Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Cantități 
deșeuri 
intrate in 
stație 

ton
e/a
n 

7.531
,13 

11.45
1,45 

13.44
8,81 

13.33
2,12 

13.21
6,02 

13.09
7,75 

13.00
2,06 

14.36
8,58 

14.21
3,61 

14.06
0,33 

13.90
5,52 

13.75
5,06 

15.44
6,40 

15.27
9,85 

15.11
4,56 

14.95
2,70 

14.79
1,55 

14.63
2,64 

14.47
1,27 

14.31
2,32 

14.15
4,88 

13.99
9,38 

13.84
5,57 

13.69
3,53 

Deșeuri 
reciclabile 
pentru 
valorificare 
energetica 

ton
e/a
n 

976,2
4 

1.415
,85 

1.621
,68 

1.606
,99 

1.592
,38 

1.577
,94 

1.564
,48 

1.665
,72 

1.647
,85 

1.630
,16 

1.612
,71 

1.595
,35 

1.758
,59 

1.739
,71 

1.720
,98 

1.702
,63 

1.684
,37 

1.666
,36 

1.648
,06 

1.630
,05 

1.612
,20 

1.594
,58 

1.577
,15 

1.559
,91 

Reziduuri 
sortare, 
incinerare 

ton
e/a
n 

1.075
,10 

1.760
,08 

2.170
,45 

2.150
,02 

2.129
,71 

2.106
,14 

2.087
,65 

2.373
,71 

2.347
,11 

2.320
,80 

2.291
,31 

2.265
,51 

2.618
,50 

2.589
,18 

2.560
,13 

2.531
,60 

2.503
,25 

2.475
,29 

2.446
,90 

2.418
,90 

2.391
,22 

2.363
,87 

2.336
,78 

2.310
,06 

                                           

Costuri de 
personal 

lei/
an 

943.8
09 

1.235
.954 

1.393
.789 

1.399
.143 

1.404
.509 

1.409
.679 

1.416
.523 

1.535
.295 

1.538
.666 

1.542
.084 

1.545
.294 

1.548
.762 

1.700
.325 

1.703
.795 

1.707
.268 

1.710
.923 

1.714
.541 

1.718
.249 

1.721
.650 

1.725
.156 

1.728
.691 

1.732
.295 

1.735
.949 

1.739
.661 

Costuri cu 
combustibilul 
si utilitățile 
(energia 
electrica) 

lei/
an 

1.732
.631 

2.713
.586 

3.250
.627 

3.286
.871 

3.323
.413 

3.359
.546 

3.401
.701 

3.834
.406 

3.868
.911 

3.903
.733 

3.937
.964 

3.973
.262 

4.551
.055 

4.592
.024 

4.633
.199 

4.675
.252 

4.717
.363 

4.760
.018 

4.801
.675 

4.843
.912 

4.886
.441 

4.929
.414 

4.972
.761 

5.016
.516 

Costuri 
materiale 

lei/
an 

79.49
5 

121.2
39 

142.8
13 

141.9
98 

141.1
84 

140.3
40 

139.7
33 

154.8
82 

153.6
71 

152.4
70 

151.2
44 

150.0
56 

169.0
13 

167.6
92 

166.3
76 

165.0
88 

163.7
98 

162.5
25 

161.2
15 

159.9
22 

158.6
38 

157.3
66 

156.1
03 

154.8
52 

Costuri cu 
mentenanța 

lei/
an 

344.2
96 

345.3
29 

346.3
65 

347.4
04 

348.4
46 

349.4
91 

350.5
40 

351.5
92 

352.6
46 

353.7
04 

354.7
65 

355.8
30 

356.8
97 

357.9
68 

359.0
42 

360.1
19 

361.1
99 

362.2
83 

363.3
70 

364.4
60 

365.5
53 

366.6
50 

367.7
50 

368.8
53 

Costuri cu 
asigurarea 

lei/
an 

76.98
3 

77.21
4 

77.44
6 

77.67
8 

77.91
1 

78.14
5 

78.37
9 

78.61
4 

78.85
0 

79.08
7 

79.32
4 

79.56
2 

79.80
1 

80.04
0 

80.28
0 

80.52
1 

80.76
3 

81.00
5 

81.24
8 

81.49
2 

81.73
6 

81.98
1 

82.22
7 

82.47
4 

Costuri 
administrativ
e 

lei/
an 

357.3
60 

358.4
32 

359.5
08 

360.5
86 

361.6
68 

362.7
53 

363.8
41 

364.9
33 

366.0
28 

367.1
26 

368.2
27 

369.3
32 

370.4
40 

371.5
51 

372.6
66 

373.7
84 

374.9
05 

376.0
30 

377.1
58 

378.2
89 

379.4
24 

380.5
62 

381.7
04 

382.8
49 

TOTAL O&M 
COSTURI 

lei/
an 

3.534
.574 

4.851
.754 

5.570
.547 

5.613
.681 

5.657
.130 

5.699
.955 

5.750
.718 

6.319
.722 

6.358
.773 

6.398
.204 

6.436
.819 

6.476
.804 

7.227
.531 

7.273
.071 

7.318
.830 

7.365
.686 

7.412
.569 

7.460
.110 

7.506
.315 

7.553
.231 

7.600
.483 

7.648
.268 

7.696
.495 

7.745
.206 

COST UNITAR 
lei/
ton
ă 

469 424 414 421 428 435 442 440 447 455 463 471 468 476 484 493 501 510 519 528 537 546 556 566 
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Depozit Valea Mărului 

Categorii 
u.m

. 
Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Cantități 
deșeuri 
depozitate 

ton
e/a
n 

60.60
2,00 

54.65
1,00 

32.21
8,20 

31.83
2,73 

32.38
8,17 

32.93
0,96 

32.80
2,41 

22.48
1,20 

22.58
3,53 

22.68
1,50 

22.43
8,51 

22.22
0,79 

13.38
6,71 

13.28
2,01 

13.16
2,35 

13.04
4,70 

12.92
8,02 

12.81
2,47 

12.69
5,60 

12.58
0,38 

12.46
6,13 

12.35
3,42 

12.24
1,97 

12.13
1,61 

Costuri de 
personal 

lei/
an 

655.3
14 

661.8
67 

668.4
86 

675.1
71 

681.9
22 

688.7
42 

695.6
29 

702.5
85 

709.6
11 

716.7
07 

723.8
74 

731.1
13 

738.4
24 

745.8
09 

753.2
67 

760.7
99 

768.4
07 

776.0
91 

783.8
52 

791.6
91 

799.6
08 

807.6
04 

815.6
80 

823.8
37 

Costuri cu 

combustibilul 
si utilitățile 
(energia 
electrica) 

lei/
an 

2.099
.061 

1.949
.725 

1.172
.403 

1.181
.543 

1.226
.203 

1.271
.688 

1.292
.058 

903.2
25 

925.4
83 

948.0
88 

956.6
89 

966.3
55 

593.8
15 

600.9
54 

607.4
51 

614.0
62 

620.7
40 

627.4
96 

634.2
07 

641.0
21 

647.9
04 

654.8
86 

661.9
58 

669.1
10 

Costuri 
materiale 

lei/
an 

639.6
88 

578.6
02 

342.1
25 

339.0
45 

345.9
96 

352.8
50 

352.5
27 

242.3
30 

244.1
63 

245.9
58 

244.0
53 

242.4
10 

146.4
76 

145.7
66 

144.8
86 

144.0
22 

143.1
62 

142.3
08 

141.4
33 

140.5
70 

139.7
11 

138.8
63 

138.0
24 

137.1
90 

Costuri cu 
mentenanța 

lei/
an 

1.144
.806 

1.148
.240 

1.151
.685 

1.155
.140 

1.158
.605 

1.162
.081 

1.165
.567 

1.169
.064 

1.172
.571 

1.176
.089 

1.179
.617 

1.183
.156 

1.186
.706 

1.190
.266 

1.193
.837 

1.197
.418 

1.201
.010 

1.204
.613 

1.208
.227 

1.211
.852 

1.215
.487 

1.219
.134 

1.222
.791 

1.226
.460 

Costuri cu 
asigurarea 

lei/
an 

365.0
11 

366.1
06 

367.2
04 

368.3
06 

369.4
11 

370.5
19 

371.6
31 

372.7
45 

373.8
64 

374.9
85 

376.1
10 

377.2
39 

378.3
70 

379.5
05 

380.6
44 

381.7
86 

382.9
31 

384.0
80 

385.2
32 

386.3
88 

387.5
47 

388.7
10 

389.8
76 

391.0
46 

Costuri 
administrativ
e 

lei/
an 

243.0
02 

243.7
31 

244.4
62 

245.1
95 

245.9
31 

246.6
69 

247.4
09 

248.1
51 

248.8
95 

249.6
42 

250.3
91 

251.1
42 

251.8
96 

252.6
51 

253.4
09 

254.1
69 

254.9
32 

255.6
97 

256.4
64 

257.2
33 

258.0
05 

258.7
79 

259.5
55 

260.3
34 

Costuri cu 
garanția 
financiară de 
mediu 

lei/
an 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

375.0
17 

Costuri cu 
provizioanele 
pentru 
închiderea şi 
urmărirea 
postînchidere 
a depozitelor 
de deșeuri 

lei/
an 

494.8
50 

494.8
50 

494.8
50 

494.8
50 

494.8
50 

494.8
50 

494.8
50 

494.8
50 

                                

Costuri cu 
CEC 

lei/
an 

4.848
.160 

4.372
.080 

2.577
.456 

2.546
.618 

2.591
.054 

2.634
.477 

2.624
.193 

1.798
.496 

1.806
.682 

1.814
.520 

1.795
.080 

1.777
.663 

1.070
.937 

1.062
.561 

1.052
.988 

1.043
.576 

1.034
.242 

1.024
.998 

1.015
.648 

1.006
.431 

997.2
91 

988.2
74 

979.3
58 

970.5
29 

TOTAL O&M 

COSTURI 

lei/

an 

10.86

4.908 

10.19

0.219 

7.393

.688 

7.380

.885 

7.488

.989 

7.596

.892 

7.618

.880 

6.306

.463 

5.856

.287 

5.901

.007 

5.900

.833 

5.904

.095 

4.741

.640 

4.752

.529 

4.761

.498 

4.770

.849 

4.780

.442 

4.790

.300 

4.800

.081 

4.810

.202 

4.820

.569 

4.831

.267 

4.842

.258 

4.853

.521 

COST UNITAR 
lei/t
ona 

179 186 229 232 231 231 232 281 259 260 263 266 354 358 362 366 370 374 378 382 387 391 396 400 
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Prognoză venituri 

Restul județului – lei/an 

Categorie 
Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

Venituri din 

valorificarea 

deșeurilor 

reciclabile 

4.011
.728 

5.974
.280 

7.131
.346 

7.087
.379 

7.043
.770 

7.000
.732 

6.962
.582 

7.939
.500 

7.876
.209 

7.813
.787 

7.751
.773 

7.690
.798 

9.008
.794 

8.937
.586 

8.866
.593 

8.796
.701 

8.726
.884 

8.657
.889 

8.587
.532 

8.517
.256 

8.448
.102 

8.379
.358 

8.311
.147 

8.243
.506 

Contribuția 

OIREP 

1.407
.154 

1.670
.489 

2.210
.788 

2.245
.059 

2.299
.279 

2.353
.276 

2.415
.056 

2.661
.773 

2.707
.854 

2.766
.944 

2.828
.459 

2.889
.266 

3.109
.128 

3.178
.596 

3.248
.365 

3.318
.371 

3.388
.427 

3.458
.692 

3.671
.301 

3.740
.415 

3.810
.002 

3.879
.635 

3.949
.429 

4.019
.411 

PROGNOZA TARIFELOR INSTALAȚIILOR (INCLUSIV REDEVENȚA) 

 

Tarife instalații 
(lei/tonă) 

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

TARIF SORTARE 
DEȘEURI 
RECICLABILE SS 
VALEA MĂRULUI 

575 529 456 463 471 479 487 484 492 501 509 518 515 524 533 542 551 561 571 581 591 601 611 622 

TARIF 
DEPOZITARE 
VALEA MĂRULUI 

197 205 252 255 254 254 255 309 285 286 289 292 390 394 398 402 407 411 416 421 425 430 435 440 

 

Prognoza redevenței 

 

 
% UM 

                        

Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

Anul 
2026 

Anul 
2027 

Anul 
2028 

Anul 
2029 

Anul 
2030 

Anul 
2031 

Anul 
2032 

Anul 
2033 

Anul 
2034 

Anul 
2035 

Anul 
2036 

Anul 
2037 

Anul 
2038 

Anul 
2039 

Anul 
2040 

Anul 
2041 

Anul 
2042 

Anul 
2043 

Anul 
2044 

Anul 
2045 

Anul 
2046 

DEPOZIT VALEA 
MĂRULUI 

                              
 

        
      

Consumatori casnici 
81
% 

lei/a
n 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

333.
928 

Consumatori non-
casnici 

19
% 

lei/a
n 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

80.0
47 

TOTAL   
lei/
an 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

413.
975 

SS VALEA MĂRULUI                                                     

Consumatori casnici 
81
% 

lei/a
n 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 

433.
050 
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Consumatori non-
casnici 

19
% 

lei/a
n 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

99.3
90 

TOTAL   
lei/
an 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

532.
440 

TOTAL CONTRACT, 
din care: 

  
lei/
an 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

946.
415 

Consumatori casnici   
lei/
an 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

766.
978 

Consumatori non-
casnici 

  
lei/
an 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 

179.
437 
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HOTĂRÂREA NR. 285 

din 29 august 2022 

 
privind: desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana CAMBANACHE şi a doamnei Elena GROSU, 
consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.831/29.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 192 din 29.06.2022  privind constatarea încetării de drept, 

prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Andreea-Anamaria 
NAGGAR, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere solicitarea vicepreședintelui Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Mitică Sandu, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9831 din 18.08.2022; 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare dispozițiile art. 4, art. 7 şi art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității 
teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. g) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se ia act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi a doamnei Andreea-
Anamaria NAGGAR. 

 
Art.2. Se ia act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi a domnului Mitică 

SANDU. 
 
Art.3. Se desemnează doamna Liliana CAMBANACHE şi doamna Elena GROSU, consilieri județeni în cadrul 

Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri  în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi. 
 

Art.4. Se validează desemnarea nominală a doamnei Liliana CAMBANACHE şi a doamnei Elena GROSU, consilieri 
judeţeni în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 

Art.5. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 324 din 21.12.2021 privind validarea desemnării nominale a 
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi se modifică în mod corespunzător. 
 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                      Publicată astăzi, 1 septembrie 2022 


