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HOTĂRÂREA NR. 43 
din 30 martie 2016 

 

privind: încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.627/24.03.2016 
 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Legea nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din 
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi nr. 2.490/23.03.2016, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.627/23.03.2016; 

Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 87/22.03.2016 privind 
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Butunoiu Dorin, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 7 şi ale art. 9 din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se ia act de încetarea calităţii de membru, preşedinte al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi, a domnului Butunoiu Dorin. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Galaţi, Corpului Naţional al Poliţiştilor, Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia 
Grigorescu” al Judeţului Galaţi, Poliţiei Locale Galaţi, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Galaţi şi membrilor acesteia. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş 

 



 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 44 

din 30 martie 2016 
 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Neagu Vasile 

Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.627/1/25.03.2016             

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 87/22.03.2016 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Butunoiu Dorin; 

Având în vedere expunerea de motive şi raportul Comisiei de validare a mandatelor 
consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 10 iunie 2012; 

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

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa comună a preşedinţilor Partidului Social Democrat – Organizaţia 
Judeţeană Galaţi, Partidului Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Galaţi şi Partidului 
Conservator – Filiala Galaţi, nr. 37/USL/24.03.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
sub nr. 2.627/24.03.2016; 

Având în vedere prevederile alin. (33) al art. 100 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali;  

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (5) teza a doua din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (2) 
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Neagu Vasile, ales în 

Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 10 iunie 2012. 
 
Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 6 august 2012 în 

sensul completării componenţei Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi cu 
domnul Neagu Vasile.         

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Neagu Vasile şi este supusă formalităţilor 
de publicitate prevăzute de lege. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş 



 
 

HOTĂRÂREA NR. 45      

 din 30 martie 2016 
 

privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.163/07.03.2016 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere referatul Serviciului audit public intern nr. 2.163/07.03.2016; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de 
management a resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art.1. Se modifică statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economie şi finanţe şi Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, care răspund şi de 
punerea acesteia în aplicare. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
 
 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş 
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ANEXA 
 

STAT DE FUNCŢII AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL  
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

 

Nr. 
crt. 

Funcţia publică 

C
la

s
a
 

Gradul 
profesional 

Nivelul şi specialitatea studiilor 

Funcţia contractuală 

T
re

a
p

ta
 

p
ro

fe
s
io

n
a
lă

 

Nivelul  
şi specialitatea studiilor de conducere 

de execuţie/ 
nivel de 

salarizare 
de conducere de execuţie 

  

1      
Administrator 
public   Studii superioare 

2 
Secretar al 
judeţului    

Studii superioare  juridice sau 
administrative     

 

                            DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE 

3 
Director 
executiv  

Vacant 
(temporar ocupat)   studii superioare economice     

4 

Director 
executiv 
adjunct     studii superioare economice     

 

                            Compartimentul analiză, sinteză şi derulare programe comunitare 

5  consilier I superior studii superioare economice      

6  consilier I principal studii superioare economice      

7  consilier I superior studii superioare economice      

8 vacant consilier  I superior studii superioare economice     

 

                            Compartimentul contabilitate 

9  consilier I superior studii superioare economice      

10  consilier I superior studii superioare      

11  consilier I superior studii superioare     

12  consilier I asistent studii superioare economice     

13  consilier I superior studii superioare economice     

 

                            Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date 

14  consilier I superior studii superioare economice      

15 vacant consilier I superior studii superioare economice      

16  consilier I superior studii superioare     

17  consilier I superior studii superioare     

18  consilier I superior studii superioare     
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                            Compartimentul buget, sănătate şi învăţământ special 

19 vacant consilier I principal studii superioare economice      

20 Vacant temporar consilier I superior studii superioare economice      

21 Vacant  consilier  I superior studii superioare     

22 vacant consilier I superior studii superioare economice     

 

                            SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SǍNǍTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCǍ ŞI ASIGURAREA CALITǍTII 

23 Şef serviciu     studii superioare administrative     

24  consilier I superior studii superioare tehnice     

25  consilier I principal studii superioare socio-umane     

26  referent III superior studii medii      

27   consilier  I superior studii superioare juridice       

28  consilier  I superior studii superioare socio-umane     

           

  Compartiment asigurarea calităţii 

29  consilier I superior studii superioare economice     

30  consilier I superior studii superioare economice     

 

                            SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 

31 Şef serviciu     studii superioare economice     

32  auditor I superior studii superioare economice      

33  auditor I superior studii superioare economice      

34   auditor I superior studii superioare economice          

35   auditor I superior studii superioare economice          

36  auditor I asistent studii superioare economice     

37 vacant auditor I principal studii superioare economice      

38  consilier I superior studii superioare economice     

 

                             DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALǍ 

39 
Director 
executiv      studii superioare economice     

40 

Director 
executiv 
adjunct     Studii superioare tehnice sau economice     

41 

Director 
executiv 
adjunct    studii superioare administrative     

 

                            Compartimentul programe  

42  consilier I superior studii superioare administrative     

43   consilier I superior studii superioare tehnice         

44 vacant consilier I superior studii superioare socio-umane     

45  consilier I superior studii superioare administrative     
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46  consilier I superior studii superioare     

 

                            Compartimentul de cooperare internaţională 

47  consilier I superior studii superioare socio-umane     

48  consilier I superior studii superioare         

49   consilier I superior studii superioare tehnice         

50  consilier I asistent studii superioare socio-umane     

51  consilier I superior studii superioare socio-umane     

52  consilier I superior studii superioare economice     

53  consilier I asistent studii superioare socio-umane     

 

                            Compartimentul Centrul Europe Direct 

         Centrul Europe Direct Galaţi 

54  consilier I superior studii superioare socio-umane     

55  consilier I superior studii superioare economice     

56  consilier I superior studii superioare juridice     

         Centrul integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră 

57  consilier I superior studii superioare administrative     

58  consilier I superior studii superioare socio-umane     

59  consilier I superior studii superioare juridice     

 

                            SERVICIUL LICITAŢII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICǍ ŞI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE 

60 Şef serviciu    Studii superioare economice     

61 vacant consilier I superior studii superioare tehnice     

62  consilier  I asistent studii superioare economice     

63  consilier  I superior studii superioare tehnice     

64  consilier I superior studii superioare     

        Unitate Implementare Proiecte 

65  consilier  I superior studii superioare economice     

66  consilier I superior studii superioare tehnice     

67  consilier I superior studii superioare economice     

 

                          DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

68 Arhitect şef     
studii superioare de arhitectură  

sau construcţii      

                                    Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului 

69  Consilier I  superior studii superioare tehnice     

70  Consilier I  superior studii superioare tehnice     

71  Consilier I  superior studii superioare administrative     

72  Consilier I superior studii superioare tehnice     

          

                                    Serviciul investiţii şi urmăriri contracte 
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73 Şef serviciu 
Vacant  

(temporar ocupat)   Studii superioare tehnice     

74  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

75  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

76  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

77  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

78  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

79 Vacant temporar Consilier  I Superior studii superioare tehnice     

80  Consilier I superior studii superioare tehnice     

 

                            Serviciul drumuri şi poduri 

81 Şef serviciu  
Vacant 

(temporar ocupat)     studii superioare tehnice      

82  Consilier I superior studii superioare tehnice     

83 Vacant temporar Consilier I superior studii superioare tehnice     

84  Consilier I superior studii superioare tehnice     

85  Consilier I superior studii superioare tehnice     

86  Consilier I superior studii superioare tehnice     

87  Consilier I superior studii superioare tehnice     

88  consilier I superior studii superioare tehnice     

89 vacant Consilier I debutant studii superioare inginereşti      

90 vacant Consilier I debutant studii superioare inginereşti      

91 vacant consilier I debutant studii superioare inginereşti      

           

                                      Autoritatea judeţeană de transport public 

92  consilier  I superior Studii superioare tehnice     

93  consilier I superior Studii superioare tehnice     

 

                            DIRECŢIA PATRIMONIU 

94 
Director 
executiv      studii superioare tehnice     

95 

Director 
executiv 
adjunct 

Vacant 
(temporar ocupat)  

   Studii superioare     

 

                            Serviciul patrimoniu public 

96 Şef serviciu vacant   studii superioare     

97  consilier I superior studii superioare tehnice     

98  consilier I superior studii superioare administrative     

99 Vacant temporar consilier I superior studii superioare juridice         

100  consilier  I principal studii superioare juridice     

101       
Inspector de 
specialitate  I Studii superioare  

102       magaziner  studii medii sau generale 
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103       
Inspector de 
specialitate I studii superioare 

104       administrator I studii medii 

105       
muncitor calificat  (c. 
şalupă) I studii medii sau generale 

106             paznic  studii medii sau generale  

 

                                      Serviciu patrimoniu privat 

107 Şef serviciu     
studii superioare administrative  

sau juridice     

108  consilier I superior studii superioare tehnice     

109  Consilier I asistent Studii superioare     

110 vacant      
Inspector de 
specialitate I Studii superioare 

111       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

112       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

113       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

114       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

115       Administrator I studii medii 

116       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

117       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

          

                             SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE 

118 Şef serviciu     studii superioare juridice     

119  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

120  consilier juridic I principal studii superioare juridice     

121  consilier juridic I principal studii superioare juridice     

122  consilier juridic I principal studii superioare juridice     

123  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

124  consilier I principal studii superioare juridice     

125  consilier I principal studii superioare juridice     

126  consilier I superior studii superioare juridice     

           

                            Compartimentul cancelarie 

127  consilier  I superior studii superioare administrative     

128  consilier  I superior studii superioare administrative     

129  consilier  I principal studii superioare administrative     

130  consilier  I superior studii superioare     

131  consilier  I superior studii superioare     
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132  consilier  I superior studii superioare     

          

                                      Compartimentul registratură 

133  referent III superior studii medii     

134 vacant      referent IA studii medii 

                             Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP 

135  consilier  I superior studii superioare     

136  consilier  I superior 
studii superioare administrative  

sau juridice     

137  consilier  I superior studii superioare     

138  consilier I debutant studii superioare     

 

                            Compartimentul tehnică administrativă şi Monitor Oficial 

139  consilier  I superior studii superioare administrative     

140  consilier  I principal studii superioare     

141  consilier  I superior studii superioare administrative     

 

                             Cabinet Preşedinte 

142       Consilier   studii superioare 

143       Consilier   Studii superioare 

144       Referent   studii medii 

145       Consilier   studii superioare 

 

                             

                                    

                                     

ADMINISTRATOR PUBLIC 1 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 125 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 17 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 108 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 19 

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 145 



 
 

HOTĂRÂREA NR. 46 

din 30 martie 2016 

 

privind: modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi  

Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Cornel Hamza; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.367/22.03.2016 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 63, 64 şi art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 125 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 41–43 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a)  pct. 11 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se modifică statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica: Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, Direcţiei economie şi finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.  

(2) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi răspunde de aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş 
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ANEXA 
 

STAT DE FUNCŢII AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL  
DIN CADRUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GALAŢI 

 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia publică 

C
la

s
a
 

Gradul 
profesional 

Nivelul şi 
specialitatea 

studiilor 

Funcţia contractuală 

T
re

a
p

ta
 p

ro
fe

s
io

n
a

la
 

Nivelul şi 
specialitatea 

studiilor 

de conducere 
de execuţie/ 

nivel de 
salarizare 

de conducere de execuţie 

1 
Director executiv/ 
temporar ocupat 

    I 
Superioare juridice sau 

administrative  
        

2 
Director executiv adj./  

vacant 
    I 

Superioare juridice sau 
administrative 

        

Serviciul stare civilă 

3 Şef serviciu     ll 
Superioare juridice sau 

administrative  
        

Compartiment regim stare civilă 

4   Consilier I Superior Superioare juridice          

5   Inspector I Asistent 
Superioare juridice sau 

administrative 
        

6   Inspector I Superior Superioare administrative          

7 Vacant Inspector I Superior 
Superioare juridice sau 

administrative 
        

Compartiment menţiuni stare civilă 

8   Referent lll Superior Medii         

9   Referent III Superior Medii         

10   Consilier l Superior 
Superioare juridice sau 

administrative  
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11 Vacant           Referent IA Medii 

Compartiment informatizare şi gestiunea bazelor de date 

12   Inspector I Superior Superioare         

13 Temporar vacant Inspector I Asistent Superioare de specialitate         

14 Vacant Inspector I Asistent Superioare de specialitate         

Compartiment monitorizare, calitate, sănătate și securitate în muncă, achiziţii publice, administrativ 

15   Inspector I Asistent Superioare         

16   Inspector I Superior Superioare         

17 Vacant Referent III Superior Medii         

18   inspector l Principal Superioare         

19             
Inspector de 
specialitate 

I Superioare 

20             Şofer - Medii 

Biroul de evidenţa persoanelor 

21 Şef birou     ll Superioare          

Compartiment regim evidenţă 

22 Temporar vacant Inspector I Superior Superioare tehnice         

23    Consilier l Principal Superioare economice          

24   Inspector l Superior Superioare          

Compartiment ghişeu unic 

25    Referent III Superior Medii         

26   Referent III Superior Medii         

27 vacant Inspector I Asistent Superioare         

28   Referent III Superior Medii         

Compartiment juridic şi contencios 

29 vacant Consilier juridic I Principal Superioare juridice         

30 temporar vacant Consilier juridic I Superior Superioare juridice         
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31 vacant Consilier juridic I Principal Superioare juridice         

Compartiment secretariat şi relaţii cu publicul 

32 vacant  Referent III Principal Medii         

33   Inspector I Principal Superioare         

34 vacant Inspector l Asistent Superioare         

35             Curier   Studii generale 

Compartiment resurse umane şi perfecţionare profesională 

36   Consilier I Principal 
Superioare juridice sau 

administrative 
        

37   Consilier I Superior 
Superioare juridice sau 

administrative  
        

Compartiment financiar-contabilitate  

38   Inspector I Asistent Superioare de specialitate         

39   Inspector I Principal Superioare de specialitate         

40 vacant Referent III Superior Medii         

                    

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 36         

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 4         

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 32                                                                                                                                                                                                                                                      

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE 

CONDUCERE 
0         

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE 

EXECUŢIE 
4         

                    

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 40         

 



 
 

HOTĂRÂREA NR. 47 

din 30 martie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.518/22.03.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive 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 adresa Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Galaţi nr. 647/18.03.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Galaţi sub nr. 2.518/18.03.2016; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 3 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2)  lit. b) Ordonanţa Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a, d), alin. (2) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi conform anexei, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102/24.09.2015 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de management al 
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi. 
 (2) Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                     Paul Puşcaş 
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                                                                                                                             ANEXĂ 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
AL SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI 

PRIVAT AL JUDEŢULUI GALAŢI 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1 Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi este 
instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453/25.04.2007. 
Art.2 (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a activităţii 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi 
atribuţiile personalului de specialitate şi administrativ. 
(2) Sediul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi 
este în Galaţi, strada Traian nr. 454 A. 
(3) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de Funcţii ale 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, inclusiv 
modificările aduse acestora, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Patrimoniul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
Galaţi este constituit din active fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al 
Judeţului Galaţi, date în folosinţă gratuită Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi şi din mijloace fixe şi obiecte de inventar preluate de la 
Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor Galaţi. 
Art.3  Patrimoniul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat Galaţi poate fi completat cu sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii. 
Art.4 Înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile aparţinând Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi se face cu aprobarea Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
Art.5 (1) Cheltuielile de funcţionare şi investiţii ale Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi se suportă din alocaţii bugetare şi din 
venituri proprii. 
(2) Controlul privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul judeţului şi din alte surse 
pentru funcţionarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat Galaţi se face de către instituţiile abilitate de lege şi Direcţia de economie şi finanţe 
a Consiliului Judeţean Galaţi. 
Art.6 (1) Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi are 
cont propriu în bancă, ştampilă proprie, iar actele întocmite poartă antetul unităţii şi sunt 
semnate de către Directorul General. Actele cu caracter financiar vor fi semnate şi de 
Contabilul şef. 
(2) Toate documentele emise de Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi vor conţine obligatoriu denumirea completă, indicarea adresei şi a 
numărului de telefon şi de fax. 
Art.7 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei se aplică tuturor salariaţilor 
instituţiei, indiferent de funcţie şi are ca scop asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare 
a activităţii. 
Art.8 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare cuprinde norme privind: 
a) competenţele compartimentelor funcţionale şi ale salariaţilor Serviciului Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
b) organizarea compartimentelor şi relaţiile de serviciu; 
c) categoriile de acte utilizate şi procedurile de elaborare a acestora; 
d) circuitul şi urmărirea corespondenţei; 
e) procedurile şi metodele de lucru. 
Art.9  Regulamentul are la bază următoarele principii: 
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a) principiul legalităţii: organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi trebuie reglementată în detaliu, potrivit 
legislaţiei în vigoare, astfel încât să asigure respectarea legii, reglementările stabilite 
trebuie riguros respectate de către tot personalul, începând cu cel mai înalt nivel de 
conducere. Compartimentele şi personalul au obligaţia să acţioneze pentru  realizarea  
atribuţiilor  ce  le  revin  potrivit  competenţelor  de  serviciu,  depăşirea acestor  
competenţe  fiind  interzisă  ori  dacă se realizează duce la angajarea răspunderii juridice; 
b) principiul celerităţii şi eficienţei: rezolvarea problemelor apărute la momentul oportun, 
fără tergiversări; 
c) principiul asigurării continuităţii serviciului public: activitatea din cadrul Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi va funcţiona fără perioade 
de întrerupere, cu excepţiile legale, pe întreaga durată a anului; 
d) principiul conducerii ierarhice: şeful are dreptul şi responsabilitatea de a dispune, 
corelativ cu obligaţia subordonatului de a executa dispoziţiile primite, în condiţiile legii; 
e) principiul responsabilităţii personale a salariatului: indiferent de funcţie acesta este 
răspunzător pentru modul de îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu; 
f) principiul asigurării atitudinii participative a personalului: modul de organizare a activităţii 
şi comportamentul factorilor de conducere trebuie să inducă personalului din subordine 
sentimentul responsabilităţii lor, pe cel al utilităţii muncii pe care o prestează şi să le 
stimuleze participarea efectivă la rezolvarea problemelor cu care se confruntă instituţia; 
g) principiul îmbunătăţirii continue a calităţii serviciul public: analiza permanentă a activităţii 
desfăşurate, în vederea determinării deficienţelor şi a cauzelor, iar apoi la luarea măsurilor 
pentru înlăturarea acestora; 
h) principiul promptitudinii reacţiei la solicitările noi; 
i) principiul suplinirii în serviciu, în caz de necesitate: personalul din cadrul unui 
compartiment funcţional trebuie să fie capabili să preia activitatea colegilor indisponibili. 
  

CAPITOLUL II – OBIECTIVELE SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN  
DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT GALAŢI 

 
Art.10 (1) Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi 
are următoarele atribuţii principale: 
1. exploatează şi întreţine activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al 
Judeţului Galaţi, aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi, conform prevederilor legale; 
2. aplică hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi privind administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului pentru activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al 
Judeţului Galaţi, aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi, conform prevederilor legale; 
3. răspunde de exploatarea în condiţii de eficienţă economică a bunurilor administrate prin 
modalităţile prevăzute de lege pentru îmbunătăţirea şi sporirea gradului de civilizaţie şi 
confort; 
4. executa lucrări de administrare,  întreţinere, agrement, dezvoltare şi amenajare a 
patrimoniului public ( teren şi construcţii) aferent zonelor Zătun, Pădurea Gârboavele şi 
Vlădeşti; 
5. se ocupă de  amenajarea, modernizarea şi întreţinerea zonelor verzi, a spaţiilor 
aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi şi instituţiilor subordonate; 
6. executa lucrări de întreţinere şi amenajare a patrimoniului piscicol: bazin piscicol, efectiv 
piscicol, construcţii şi instalaţii aferente; 
7. execută lucrări de montare şi întreţinere a mobilierului stradal (aparate de joacă pentru 
copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, 
bănci, garduri metalice pentru protecţia spaţiilor verzi etc.); 
8. execută lucrări de întreţinere curente şi amenajare de fântâni arteziene; 
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9. execută lucrări de amenajare, întreţinere, dezvoltare, curăţirea, igienizare şi exploatare 
a luciului de apă Zătun şi a locurilor din zona de agrement Gârboavele; 
10. răspunde de lucrările de întreţinere din Pădurea Gârboavele conform prevederilor 
legale respectând planul de amenajament al Pădurii Gârboavele; execută lucrări de 
întreţinere în Aria Naturală Protejată, Pădurea Gârboavele, întocmeşte rapoarte de 
activitate anuale, întocmeşte documentele solicitate de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Galaţi; execută lucrări de împădurire şi întreţinere în parteneriat cu grupuri 
şcolare şi cu forţe proprii, răspunde de integritatea Ariei Naturale Protejate, acordă avizul 
consultativ al activităţilor care se desfăşoară în ANP, cu respectarea Planului de 
management, Regulamentului Ariei Naturale Pădurea Gârboavele şi a legislaţiei în 
vigoare. 
11. execută lucrări de combatere biologică şi chimică a insectelor dăunătoare (ţânţari, 
cotarul verde, omida păroasă etc.) în pădurea Gârboavele, Zătun, Vlădeşti, spaţiile verzi 
aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi etc. cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
12. asigură funcţionarea permanentă a Sistemului de alimentare cu apa din Pădurea 
Gârboavele prin lucrări de asistenţă tehnică, întreţinere, reparaţii şi distribuţia apei în regim 
gratuit către instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Galaţi din Pădurea 
Gârboavele (Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi – Muzeul Pescăresc, Muzeul 
Satului; Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi – Grădina 
Zoologică); 
13. realizează lucrări de întreţinere, reparaţii şi pază a cantoanelor din Pădurea 
Gârboavele; 
14. percepe şi încasează taxa de acces a autovehiculelor şi taxa de salubrizare în 
Pădurea Gârboavele; încasează taxa de vizitare, fotografiere, în Aria Naturală Protejată 
Pădurea Gârboavele; 
15. percepe şi încasează taxa de pescuit la lacul Zătun, conform regulamentului aprobat 
prin hotărâre de Consiliul Judeţean Galaţi; 
16. Înfiinţează şi întreţine pepiniere forestiere, în vederea producerii de material săditor 
pentru susţinerea programului de împădurire a judeţului precum şi pentru valorificarea 
puieţilor către alţi beneficiari; 
17. produce material săditor dendrofloricol (arbori şi arbuşti ornamentali), floricol (plante 
anuale, bianuale şi perene) şi ornamental pentru activităţile proprii ale serviciului; 
18. poate angaja zilieri pentru a desfăşura activităţile necalificate cu caracter ocazional în 
condiţiile legii; ţine evidenţa zilierilor în  registrul de evidenţă întocmit cu acest scop;  
19. organizează şi execută acţiuni de deratizare, dezinsecţie şi igienizare a sediilor 
instituţiilor publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor, a  mijloacele de transport auto în 
comun, precum şi a altor spatii pentru diverşi beneficiari conform prevederilor legale; 
20. închiriază spaţiile aflate în domeniul public sau privat al judeţului, cu aprobarea 
Consiliului Judeţean Galaţi conform prevederilor legale în vederea obţinerii de venituri; 
21. angajează lucrări de prestări servicii necesare conservării, întreţinerii şi reparării 
imobilelor şi instalaţiilor, aflate în folosinţa gratuită a Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, cât şi pentru terţi conform prevederilor 
legale; 
22. prestează servicii de gospodărire comunală, de comerţ, activităţi de alimentaţie publică 
şi cazare conform prevederilor legale; 
23. efectuează operaţiuni de transport şi întreţinere a parcului auto propriu şi la cerere pe 
baza tarifelor aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi şi în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; 
24. organizează licitaţii pentru buna funcţionare a Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi în conformitate cu  prevederile legale; 
25. verifică executarea lucrărilor de reparaţii sau conservare a bunurilor, pentru fiecare 
obiectiv, analizând calitatea lucrărilor şi modul de decontare; 
26. prestează servicii de consultanţă tehnică în domeniul execuţiei de spaţii verzi şi servicii 
de consultanţă agricolă, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi; 
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27. prestări servicii cu utilajele agricole şi autoturismele aflate în dotare; 
28. prestează activităţi de pază pentru obiectivele aflate în administrare cât şi pentru 
imobile aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi (Zătun şi Vladeşti); 
29. prestează activităţi de întreţinere şi pază a punctelor de lucru Tecuci şi Târgu Bujor; 
30. răspunde de amenajarea unei rampe de depozitare a deşeurilor rezultate din 
activitatea desfăşurată şi a gunoiului menajer cu respectarea prevederilor legale; 
31. prestează lucrări de întreţinere a plantaţiilor pomicole (livada) şi asigură valorificarea 
producţiei obţinute în regim gratuit către instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Galaţi 
(Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Complexul Muzeal 
de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi – Grădina Zoologică); 
32. realizează activităţi de cosire şi tocare a vegetaţiei ierboase, activităţi de tăiere a 
coroanelor arborilor (elagaj), activităţi de taiere a copacilor care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice judeţene; realizează activităţi de strâns şi transportat 
materialul lemnos rezultat în urma tăierilor; 
33. realizează activităţi de deszăpezire a căilor de acces şi interiorul punctelor de lucru din 
subordinea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
Galaţi şi a punctelor deservite de către instituţie, a instituţiilor din subordinea Consiliului 
Judeţean Galaţi (căi de acces şi incinte). 
34. execută lucrări de marcare rutieră a drumurilor judeţene conform prevederilor legale 
privind circulaţia pe drumurile judeţene, marcaje rutiere verticale şi realizare şi întreţinere 
indicatoare şi panouri rutiere. 
35. asigură funcţionarea, paza şi menţinerea integrităţii infrastructurii şi bunurilor rezultate 
prin proiectul “Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” realizat 
de Consiliul Judeţean Galaţi. 
36. execută activităţi de administrare, agrement, cazare turistică, dezvoltare, întreţinere şi 
amenajare a bazei de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, asigurând facilităţi 
de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, amenajare şi administrare parcuri 
pentru rulote, campinguri şi tabere şi alte servicii de cazare. 
37. execută activităţi de administrare întreţinere şi amenajare a Muzeului Zonei Pescăreşti 
din Pădurea Gârboavele.     
(2) Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi 
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliul Judeţean Galaţi în condiţiile legii. 
Art.11 Pentru realizarea obiectivelor prevăzute, Serviciul Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi va colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, 
cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din 
judeţ. 
 

CAPITOLUL III – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 
Art.12 (1) Compartimentele funcţionale sunt: serviciile, sectorul biroul si compartimentul. 
Serviciul este condus de un şef serviciu, sectorul de un inginer şef, biroul de un şef de 
birou iar compartimentul de către Contabilul şef. 
(2) Serviciile, sectorul, biroul si compartimentul se constituie în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 
(3) În cadrul organigramei compartimentele şi funcţiile de conducere sunt reprezentate prin 
dreptunghiuri în care se înscrie denumirea compartimentului, respectiv a funcţiei. În partea 
dreapta a dreptunghiului, care reprezintă un compartiment, se înscrie numărul total de 
personal, numărul funcţiilor de conducere şi numărul funcţiilor de execuţie. Liniile care 
unesc dreptunghiurile reprezintă relaţii de subordonare. 
Art.13 (1) Pe baza organigramei se întocmeşte statul de funcţii, care este tabelul ce 
cuprinde funcţia, gradul profesional, condiţiile de studii pentru toate posturile din cadrul 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, grupate pe 
compartimente funcţionale. 
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(2) Pe baza statului de funcţii, a situaţiei concrete a fiecărui salariat şi a reglementărilor 
legale în materie, se întocmeşte statul nominal de personal, care este tabelul ce cuprinde, 
pentru toţi salariaţii, grupaţi pe compartimente, numele şi prenumele, nivelul şi felul 
studiilor, vechimea, funcţia şi gradul profesional sau treapta profesională, salariul de bază, 
indemnizaţiile, sporurile şi alte drepturi salariale. 
Art.14 (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a Directorului General Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi se face de către Consiliul 
Judeţean Galaţi, în condiţiile legii. 
(2) Salarizarea, precum şi modificările salariale ale Directorului General se vor face 
conform legii prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi. 
Art.15 (1) Titularul dreptului şi obligaţiei de putere ierarhică este Directorul General pentru 
compartimentele funcţionale pe care le coordonează potrivit organigramei, Directorul 
General Adjunct, Contabilul şef şi şefii de compartimente pentru personalul din subordine. 
(2) Directorul General în exercitarea   atribuţiilor   ce  îi  revin, emite dispoziţii, iar Directorul 
General Adjunct, Contabilul şef şi şefii de compartimente emit note de serviciu. 
Art.16 Directorul General, Directorul General Adjunct, Contabilul şef, Inginerul şef şi şefii 
de compartimente au autoritate conferită de lege şi de prezentul regulament asupra 
personalului direct subordonat şi răspund pentru realizarea tuturor atribuţiilor ce revin 
compartimentului pe care-l conduc. Această răspundere nu exclude răspunderea directă a 
personalului din subordine. 
Art.17 (1) Înlocuirea Directorului General în caz de absenţă se face de către Directorul 
General Adjunct şi de Contabilul şef numit prin dispoziţie. 
(2) Înlocuirea Directorului General Adjunct, a Contabilului şef, a Inginerului şef, a şefului de 
serviciu sau de birou, în caz de absenţă, se face de către un salariat având competenţa 
necesară, prin notă de serviciu. 
(3) Înlocuirea personalului de execuţie, în caz de absenţă, se va face de către salariatul 
sau salariaţii desemnaţi prin notă de serviciu. 
 

CAPITOLUL IV – ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 
 
Art.18 (1) Competenţa este de două feluri: 
a) competenţa profesională; 
b) competenţa de serviciu. 
(2) Competenţa profesională, denumită în continuare competenţă, reprezintă totalitatea 
cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor necesare pentru exercitarea unei funcţii în cadrul 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
(3) Competenţa este unul dintre criteriile esenţiale avute în vedere pentru promovarea 
personalului. 
(4) Competenţa de serviciu, denumită în continuare atribuţie de serviciu, este abilitatea şi 
totodată obligaţia, ce revine unui compartiment funcţional sau unui salariat, pentru a 
realiza o anumită activitate precis stabilită. Atribuţia de serviciu constituie o parte a 
activităţii organizate ce se desfăşoară pentru realizarea atribuţiilor instituţiei. 
Art.19 (1) Stabilirea atribuţiilor de serviciu este operaţiunea prin care se precizează, în 
mod clar şi neechivoc, acţiunile ce trebuie realizate precum şi compartimentul funcţional 
sau salariatul care au dreptul şi obligaţia de a realiza acţiunile respective. 
(2) Stabilirea atribuţiilor de serviciu se face cu respectarea echilibrului între exigenţele 
acţiunii şi resursele alocate, avându-se în vedere, pe cât posibil, o încărcătură în muncă 
uniformă pe compartimente şi pe salariaţi. 
(3) Se interzice oricărui compartiment funcţional şi oricărui salariat desfăşurarea oricărei  
activităţi  care nu  intră  în sfera atribuţiilor acestora de serviciu, cu excepţia celor de 
analiză şi concepţie care au în vedere buna funcţionare a instituţiei şi a celor de suplinire 
în serviciu. 
Art.20 Atribuţiile Directorului  General sunt următoarele: 
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1. asigură conducerea activităţii curente a Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi în limitele competenţelor legale aprobate; 
2. organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată 
de către structurile organizatorice din subordine; 
3. concepe şi aplică strategia şi politica de dezvoltare a Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
4. selectează, angajează şi concediază personalul salariat al Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
5. reprezintă Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi 
în toate acţiunile cu privire la activitatea desfăşurată de Serviciu, în faţa instanţelor 
judecătoreşti; 
6. reprezintă Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi 
în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi 
străinătate; 
7. exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 
8. întocmeşte proiectul bugetului propriu al Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le 
supune aprobării Consiliului Judeţean Galaţi; 
9. întocmeşte şi prezintă Consiliului Judeţean Galaţi rapoarte privind activitatea Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
10. exercită drepturile de conducere ierarhică asupra personalului din subordine; 
11. elaborează programul de perfecţionare a personalului de conducere şi de execuţie; 
12. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi, ordonanţe, hotărâri de Guvern sau hotărâri 
ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
Art.21 Atribuţiile de serviciu ale Directorului General Adjunct sunt următoarele: 
1. coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de către 
Serviciul de Gestionare, Exploatare şi Întreţinere a Domeniului Public şi Privat şi respectiv 
de către Biroul Dezinsecţie, Deratizare, Igienizare şi Salubrizare; 
2. participă la recepţiile lucrărilor de construcţii şi investiţii, la finalizarea acestora în baza 
dispoziţiei directorului general; 
3. asigură pentru investiţii supravegherea tehnică a lucrărilor, precum şi verificarea 
execuţiei corecte a lucrărilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în vederea 
decontării lor;  
4. coordonează activitatea şi lucrările de reparaţii curente şi accidentale la imobilele 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi sau la cele 
pe care le are în administrare; 
5. coordonează activitatea de întreţinere şi exploatare a instalaţiilor ce aparţin imobilelor 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi sau la cele 
pe care le are în administrare; 
6. coordonează şi urmăreşte activitatea de pază, curăţenie şi paza contra incendiilor; 
7.  urmăreşte aplicarea programelor aprobate de prevenire şi protecţie a poluării mediului; 
8. coordonează  şi participa la îndeplinirea programului de protecţie a muncii la nivelul 
întregii unităţi; 
9. participă anual la inventarierea faptică a bunurilor aparţinând Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
10. urmăreşte derularea contractelor de achiziţii (apreciază îndeplinirea contractului şi a 
obligaţiilor asumate prin contract şi a criteriilor de performanţă conform ofertei); 
 11. urmăreşte folosirea materialelor prescrise de proiectant, a cantităţii şi calităţii acestora 
pentru asigurarea nivelului de calitate stipulat; 
12. asigură buna desfăşurare a activităţii de comercializare a seminţelor şi pesticidelor în 
centre şi la punctele de desfacere. 
Art.22 Atribuţiile de serviciu ale Contabilului şef sunt:  
1. coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de către 
personalul din subordine (Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane si PSI-SSM); 
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2. realizează, în limita dispoziţiilor legale, orice activitate pe care o consideră necesară 
pentru a asigura buna funcţionare a compartimentului pe care-l conduce; 
3. acţionează şi răspunde pentru realizarea tuturor atribuţiilor compartimentului din 
subordine, stabilit potrivit prezentului regulament; 
4. analizează realizarea programului de investiţii, precum şi necesitatea şi oportunitatea 
listelor de investiţii; 
5. urmăreşte şi verifică dacă rezultatele obţinute sunt conforme cu obiectivele propuse şi 
realizate; 
6.  întocmeşte situaţia realizărilor obiectivelor de investiţii; 
7. pregăteşte proiectul de buget (fundamentarea cheltuielilor şi a veniturilor pe fiecare 
capitol al clasificaţiei bugetare); 
8. verifică şi analizează respectarea echilibrului venituri-cheltuieli, necesitatea, 
oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor, creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor; 
9. urmăreşte execuţia bugetului propriu, informează ordonatorul principal de credite 
despre aceasta şi propune măsuri pentru derularea corespunzătoare a exerciţiului 
bugetului; 
10. verifică şi analizează respectarea echilibrului venituri-cheltuieli, necesitatea şi 
oportunitatea modificării bugetului propriu; 
11. propune trimestrial măsuri pentru creşterea veniturilor proprii şi reducerea cheltuielilor 
privind bugetul propriu; 
12. organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a patrimoniului, a 
valorilor materiale, băneşti şi a decontărilor; asigură valorificarea inventarierii; 
13. depune la termen dările de seamă contabile privind execuţia bugetară; 
14. asigură îndeplinirea tuturor obligaţiilor instituţiei faţă de stat, inclusiv a rapoartelor 
bilanţurilor contabile şi controlului financiar preventiv; 
15. angajează instituţia, prin semnătură alături de Directorul General al instituţiei, în relaţia 
cu terţe persoane. 
Art.23 Atribuţiile de serviciu ale Inginerului şef, şefilor de serviciu şi a celor de birou 
sunt: 
1. administrează faptic patrimoniul Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi, sectorului şi biroului; 
2. exercită drepturile de conducere ierarhică asupra personalului din subordine; 
3. stabilesc responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizează 
lucrările; 
4.  răspund de realizarea calitativă şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate; 
5.  avizează toate documentele care angajează activitatea biroului, serviciului, sectorului; 
6. realizează efectiv o parte din lucrările repartizate biroului, serviciului, sectorului; 
7. prezintă şi susţin la conducerea direcţiei, lucrările şi corespondenţa elaborată în cadrul 
compartimentului; 
8. îndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhică în legătură cu activitatea biroului 
pe care îl conduc. 
9.  în exercitarea atribuţiilor ce le revin colaborează pentru fluxul normal al activităţii; 
10. întocmesc necesarul anual, trimestrial şi decadal de materii prime, materiale şi 
combustibil pentru buna desfăşurare a activităţii; 
11. execută activităţile prevăzute de prezentul regulament; 
12. execută lucrări de întreţinere în spaţiile verzi, livezi, pepiniere, plantaţii forestiere şi lac 
aflate în exploatare; 
13. realizează, în limitele reglementărilor în vigoare, orice activitate pe care o consideră 
necesară pentru a asigura buna funcţionare a compartimentelor pe care le conduc; 
14. îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite bine în mod expres prin dispoziţii ale Directorului 
general. 
Art.24 Atribuţiile de serviciu ale salariaţilor cu funcţii de execuţie din cadrul Serviciul Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, se stabilesc, în condiţiile 



HOTĂRÂREA nr. 47 din 30 martie 2016 
Pag. nr. 9 

prezentului Regulament, prin fişa postului, care trebuie să fie clară, concisă, explicită şi 
lipsită de echivocuri. 
Art.25  Atribuţiile Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane si PSI-SSM sunt 
următoarele: 
Cu privire la activitatea Compartimentului Resurse Umane: 
1. organizează activitatea de personal, salarizare, pregătire şi perfecţionarea profesională; 
2. elaborează propuneri privind statul de funcţii şi de personal  şi răspunde de 
reactualizarea acestuia; 
3. urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei muncii privind salarizarea, încadrarea în 
muncă, sporurile, indemnizaţiile, premierile, concediile, pensionările etc.; 
4. întocmeşte, la cerere, situaţii statistice periodice sau anuale, cu privire la activitatea de 
resurse umane ori de câte ori este nevoie; 
5. coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor individuale, în 
scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare; 
6. întocmeşte lucrările necesare pentru organizarea şi desfăşurarea perfecţionării 
profesionale a salariaţilor din cadrul instituţiei; 
7. întocmeşte şi ţine la zi dosarele profesionale ale salariaţilor; 
8. asigură evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor; 
9. urmăreşte asigurarea resurselor umane, pe funcţii şi specialităţi; 
10. urmăreşte respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 
11. întocmeşte şi supune spre aprobare proiecte de hotărâri, decizii şi dispoziţii privind 
organigrama, statul de funcţii şi alte lucrări de specialitate; 
12. întocmeşte şi ţine la zi dosarele de personal, şi registrul de evidenţă a salariaţilor; 
13. organizează şi realizează în colaborare cu factorii responsabili activitatea de 
promovare în funcţii, categorii, clase, grade sau trepte profesionale; 
14. stabileşte drepturile băneşti ce se cuvin fiecărui salariat şi asigură confidenţialitatea 
acestora; 
15. realizează lucrările necesare pentru aprobarea drepturilor salariale (sporuri de 
vechime, sporuri pentru condiţii deosebite, salarii de merit, premii etc.); 
16. stabileşte, alături de Contabilul şef, necesarul de fond de salarii anual pentru a fi 
înscris în buget şi urmăreşte încadrarea acestora în alocaţiile bugetare aprobate în acest 
scop; 
17. realizează lucrările necesare în vederea organizării concursurilor în vederea ocupării 
posturilor vacante şi efectuează lucrările de secretariat ale comisiilor de examinare şi 
comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 
18. întocmeşte documentaţia necesară numirii şi eliberării din funcţie a personalului; 
19. răspunde de întocmirea, eliberarea, vizarea şi evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi a 
ecusoanelor; 
20. întocmeşte şi supune spre aprobare dosarele de pensionare pentru personal; 
21. stabileşte împreună cu directorii generali şi şefii compartimentelor distincte 
programarea concediilor de odihnă şi, după aprobare, urmăreşte derularea acestora; 
22. urmăreşte şi acordă asistenţa de specialitate privind întocmirea fişelor postului şi a 
evaluărilor anuale pentru personalul unităţii; 
23. eliberează adeverinţe şi certificate privind calitatea de salariat potrivit evidenţelor pe 
care le ţine; 
24. urmăreşte executarea silită a creanţelor; 
25. ţine evidenţa hotărârilor şi dispoziţiilor emise de Consiliul Judeţean Galaţi pentru 
instituţie;  
26. urmăreşte realizarea sarcinilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi şi 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, informând periodic Directorul 
General; 
27. urmăreşte gestionarea arhivei, realizând în acest scop: 
a) urmărirea modului de constituire a arhivei la compartimente; 
b) primirea în arhivă a dosarelor şi întocmirea inventarului arhivei; 
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c) selecţionarea arhivei, scoaterea din arhivă a dosarelor cu termen de păstrare depăşit  şi 
trimiterea la Arhivele statului sau la unităţile de reciclare a hârtiei, după caz; 
d) asigurarea utilizării documentelor aflate în arhivă, potrivit reglementărilor; 
e) eliberarea de certificate, adeverinţe, copii şi extrase, pe baza documentelor aflate în 
arhivă, cu respectarea reglementărilor în materie; 
28. asigură accesul persoanelor fizice şi juridice la informaţiile de interes public; 
29. colaborează cu alte compartimente pentru elaborarea de proiecte; 
30. colaborează cu servicii publice deconcentrate, cu alte instituţii şi agenţi economici, în 
scopul ridicării calităţii serviciilor oferite;  
31. asigură tehnoredactarea lucrărilor redactate de director general, precum şi a lucrărilor 
proprii; 
32. rezolvă sesizările şi reclamaţiile privind activitatea compartimentului; 
33. realizează alte lucrări şi atribuţii stabilite prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale guvernului, 
ordine ale miniştrilor, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi sau dispuse de conducerea 
instituţiei. 
34. îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de conducerea instituţiei  
Cu privire la activitatea  financiar-contabilă: 
1. întocmeşte lucrările referitoare la proiectele de buget de venituri şi cheltuieli proprii şi le 
prezintă spre aprobare; 
2. urmăreşte execuţia cheltuielilor aprobate şi informează periodic conducerea asupra 
modului de realizare a acestora ; 
3. organizează şi conduce evidenţa contabilă a tuturor mijloacelor financiare folosite în 
activitatea curentă; 
4. asigură executarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din 
bugetul propriu;  
5. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea 
la timp a creditelor şi lichidarea obligaţiilor de plată; 
6. întocmeşte documentele de plată către unităţile bancare, urmăreşte primirea la timp a 
extraselor de cont;  
7. asigură încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a mijloacelor 
financiare necesare, precum şi a cheltuielilor efectuate; 
8. întocmeşte şi transmite dările de seamă privind execuţia bugetului propriu; 
9. gestionează toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul Serviciul Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, ori date în folosinţă 
personalului, efectuează inventarierea periodică, conform legislaţiei în vigoare; 
10. întocmeşte şi prezintă spre aprobare raportul privind rezultatele inventarierii precum şi 
listele cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar propuse pentru casare; 
11. întocmeşte situaţia activităţilor autofinanţate; 
12. ţine evidenţa  cheltuielilor de funcţionare; 
13. conduce evidenţa contabilă a fondurilor bugetare alocate pentru efectuarea 
cheltuielilor proprii; 
14. efectuează plăţile pe baza documentelor justificative, avizate de şefii compartimentelor 
de specialitate, vizate de control financiar preventiv şi aprobate de ordonatorul de credite 
în limita creditelor bugetare aprobate pe destinaţiile respective; 
15. organizează evidenţa încasării veniturilor bugetare, urmărind corelaţia între volumul 
încasării acestora şi cheltuielile ce trebuie acoperite; 
16. urmăreşte gestionarea valorilor materiale, a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe şi a 
mijloacelor băneşti, debitorilor şi creditorilor, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
17. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea 
la timp a debitelor stabilite în sarcina salariaţilor; 
18. organizează evidenţa operaţiunilor de casă în conformitate cu regulamentele în 
vigoare, efectuând plăţi şi încasări în numerar; 
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19. întocmeşte statele de plată pentru salariaţi pe bază de stat nominal de personal 
aprobat şi a pontajelor; 
20. fundamentează, în colaborare cu celelalte compartimente, necesarul de materii prime, 
materiale, combustibil, piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite; 
21. analizează  ofertele  de  preţ  din  punct de vedere financiar depuse de ofertanţi pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică; 
22. coordonează instalarea  programelor şi  service-ului la  aplicaţiile  instalate  pe 
sistemele de calcul din cadrul Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi; 
23. tine evidenţa contabilă a veniturilor şi urmăreşte încasarea lor prin corespondenţa 
regulată cu debitorii; 
24. realizează alte lucrări şi atribuţii stabilite prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale guvernului, 
ordine ale miniştrilor sau dispuse prin dispoziţie de Directorul General; 
25. urmăreşte încadrarea în cotele de consum de carburant alocate lunar unităţii urmărind 
ca acestea să nu fie depăşite; 
26. percepe şi  încasează taxa de acces a autovehiculelor şi taxa de salubrizare  în 
Pădurea Gârboavele; încasează taxa de vizitare, fotografiere, în Aria Naturală Protejată 
Pădurea Gârboavele. 
Cu privire la activitatea de P.S.I. şi S.S.M.: 
1. organizează şi coordonează activitatea de sănătate şi securitate a muncii precum şi 
activitatea de paza şi stingere a incendiilor la nivelul Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
2. organizează şi coordonează comitetul de sănătate şi securitate în muncă; 
3. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de 
muncă; 
4. controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul 
prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăviri profesionale;  
5. verifică periodic dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru locul 
de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate; 
6. îşi dă avizul la angajarea  personalului, respectiv dacă acesta corespunde cerinţelor de 
securitate şi sănătate; 
7. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate a 
muncii şi PSI, atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv, general, la locul de 
muncă şi periodic) cât şi prin cursuri de perfecţionare; 
8. întocmeşte pe baza numărului de salariaţi şi a specificului locurilor de muncă, lista cu 
materialele şi echipamentele de protecţie a muncii, urmăreşte achiziţionarea acestora şi 
intervine ori de câte ori se înregistrează vicii în aprovizionare şi în utilizarea materialelor şi 
a echipamentelor de protecţie a muncii; 
9. colaborează cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de protecţie 
a muncii, elaborează programul de măsuri de protecţie a muncii pe întreaga unitate şi 
urmăreşte aducerea lui la îndeplinire; 
10. organizează, verifica şi controlează colectarea selectivă a deşeurilor  aşa cum prevede 
legislaţia în vigoare; 
11. urmăreşte desfăşurarea activităţii de predare în vederea reciclării şi valorificării 
deşeurilor colectate selectiv; 
12. urmăreşte îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă; 
13. organizează examenul medical periodic şi ţine evidenţa fişelor medicale individuale ale 
salariaţilor; 
14. are obligaţia de a obţine şi reaviza toate autorizaţiilor necesare funcţionării Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
15. solicită şi obţine toate avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru 
desfăşurarea activităţii în conformitate cu dispoziţiile legale; 
16. asigură instruirea personalului Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi privind regulile de apărare împotriva incendiilor; 
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17.  asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, 
prevăzute în documentaţiile tehnice întocmite la nivelul instituţiei şi prevăzute de normele 
legale; 
18. asigură întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, proprii instituţiei şi le 
prezintă spre aprobare Directorului General; 
19. stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor, ce revin întregului personal; 
20. evaluează nivelul de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte măsurile de optimizare 
a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
21. îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuării persoanelor şi bunurilor in caz de 
incendiu; 
22. identifică riscurile profesionale la nivelul instituţiei şi propune măsuri în vederea limitării 
şi înlăturării acestora; 
23. informează angajaţii si/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. 
Cu privire la activitatea  de secretariat: 
1. primeşte şi administrează corespondenţa la nivelul unităţii, o predă conducerii unităţii şi 
apoi, conform rezoluţiei acesteia, o distribuie compartimentelor vizate; 
2. execută editarea şi tehnoredactarea  diverselor adrese şi a altor materiale primite de la 
conducere; 
3. urmăreşte rezolvarea în termen a corespondenţei; 
4. asigură multiplicarea la xerox a materialelor necesare; 
5. primeşte şi transmite notele telefonice la nivelul instituţiei, asigurând operativ toate 
legăturile; 
6. răspunde de gestiunea şi gospodărirea bunurilor din patrimoniul S.P.J.A.D.P.P., aflate 
în dotarea biroului; 
7. informează operativ conducerea asupra problemelor primite; 
8. îndosariază şi arhivează documentele ce fac obiectul activităţii desfăşurate. 
Art.26 Atribuţiile Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Marketing sunt următoarele: 
1. asigură condiţii optime de desfăşurare a activităţii pentru toate compartimentele 
funcţionale ale unităţii; 
2. asigură baza materială şi echipamentele necesare desfăşurării activităţii curente, 
precum şi întreţinerea şi apărarea operativă a acestora;  
3. asigură combustibilul necesar pentru autoturismele şi mijloacele de transport din dotare 
şi gestionează foile de parcurs;  
4. eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor şi 
ţine evidenţa acestora urmărind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul să nu 
depăşească capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;  
5. organizează şi urmăreşte curăţenia, igienizarea şi asigurarea microclimatului pentru 
spaţiile folosite de către salariaţii Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi;  
6. întocmeşte şi verifică, centralizarea tuturor solicitărilor compartimentelor, birourilor, 
serviciilor şi sectoarelor din cadrul unităţii şi estimează valorile acestora, în vederea 
stabilirii planului anual de achiziţie publică şi stabilirea procedurilor de achiziţie ce urmează 
a se efectua în decursul anului;  
7. întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţiile publice;  
8. transmite în teritoriu caracteristicile tehnice ale produselor achiziţionate în conformitate 
cu caietul de sarcini în vederea evaluării şi recepţiei acestora;  
9. participă la organizarea licitaţiilor şi a selectărilor de ofertă, în condiţiile legii;  
10. analizează, repartizează şi urmăreşte referatele de necesitate, din cadrul unităţii, in 
vederea soluţionării acestora in condiţii optime;  
11. urmăreşte derularea contractelor încheiate, prin atribuire directă şi a celor a căror 
atribuire este exceptată de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006;  
12. organizează şi controlează activitatea de arhivare a documentelor specifice 
compartimentului 
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13. îndeplineşte alte atribuţii, potrivit dispoziţiilor legale, primite spre soluţionare de la şefii 
ierarhici superiori;  
14. menţine legătura între furnizorii/prestatorii de servicii şi unitate pentru o bună 
aprovizionare, urmărind contractele de achiziţie publică cu excepţia contractelor încheiate 
prin atribuire directă şi a celor care nu fac obiectul O.U.G nr. 34/2006, de la semnare până 
la finalizare; 
15. urmăreşte respectarea clauzelor din contractele de achiziţii privind cantitatea şi preţul 
bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum şi respectarea termenelor de livrare 
angajate de către fiecare contractant; 
16. verifică concordanţa între comandă, nota de recepţie şi factură, privind cantitatea, 
preţul şi calculele aferente;  
17. informează partea juridică, cu privire la necesitatea încheierii de acte adiţionale la 
contracte, datorită situaţiilor care apar înainte de finalizarea contractelor de achiziţie 
publică, cu privire la necesitatea suplimentării cantităţilor de produse, servicii şi lucrări sau 
de prelungire a duratei contractelor;  
18. întocmeşte caietele de sarcini în vederea derulării unor noi proceduri de atribuire a 
contractelor de furnizare, prestare servicii şi execuţie lucrări pentru buna desfăşurare a 
activităţii;  
19. întocmeşte comenzi lunare şi zilnice către furnizori, pe baza contractelor încheiate şi în 
funcţie de referatele;  
20. asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 
unitatea;  
21. realizează investiţiile aprobate în condiţiile legii;  
22. administrează contractele de achiziţie publică realizează activităţi cu caracter tehnic, 
din momentul încheierii contractului de achiziţie şi până la momentul finalizării acestuia;  
23. asigură utilizarea, gestionarea şi întreţinerea curentă a aparatelor de comunicaţie, a 
copiatoarelor şi reţelei de calculatoare şi maşini de scris;  
24. vizează necesarul de materii prime, materiale şi reparaţii curente ale aparaturii şi 
echipamentelor din dotare;  
25. prospectează piaţa, estimând valoarea contractului de achiziţie publică de atribuit şi 
stabileşte preţurile produselor destinate comercializării şi cel al serviciilor prestate; 
26. atribuie contractele de achiziţie publică, prin aplicarea uneia din procedurile stipulate 
de lege (licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu publicare de 
anunţ, negociere fără publicare anunţ, cerere de ofertă de preţ, achiziţie directă) pentru 
produse, servicii şi lucrări; 
27. acţionează în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul 
execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor, la sesizarea responsabilului cu 
execuţia lucrării; 
28. colaborează cu compartimentul specific, pentru fiecare caz, pentru întocmirea 
documentaţiei pentru organizarea procedurilor de achiziţie publică, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
29. împreună cu persoana responsabila de la Compartimentul Resurse Umane întocmeşte 
dispoziţia pentru stabilirea comisiei de licitaţie, potrivit legislaţiei în vigoare; 
30. verifică, cu ajutorul compartimentului specific, ofertele tehnice depuse de ofertanţi; 
31. întocmeşte procese verbale, hotărâri de adjudecare şi comunicări ale rezultatelor 
procedurilor aplicate; 
32. în situaţia casării mijloacelor fixe, organizează licitaţii pentru valorificarea bunurilor 
scoase din funcţiune, cu aprobarea Consiliului Judeţean Galaţi, conform normelor în 
vigoare; 
33. păstrează, evidenţiază, îndosariază şi arhivează documentele ce fac obiectul activităţii 
desfăşurate; 
34. încheie contracte de vânzare-cumpărare şi prestări-servicii cu clienţii, respectând 
prevederile acestora şi ţinând cont de particularităţile fiecăruia;  
35. întocmeşte acte adiţionale la contractele clienţilor; 
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36. participă la recepţiile lucrărilor de construcţii, în baza dispoziţiei emise de către 
directorul general; 
37. participă la licitaţiile organizate de alte autorităţi contractante, în calitate de ofertant; 
38. monitorizarea funcţionarii tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de 
componente consumabile şi acordarea service-ului în timp util;  
39. administrează, gestionează şi asigură asistenţă tehnică pentru reţeaua de calculatoare 
a unităţii, pentru exploatarea raţională a echipamentului informatic.  
40. întocmeşte raportul de achiziţie publică anual şi îl trimite Direcţiei de monitorizare a 
achiziţiilor publice ; 
41. îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii prevăzute de lege, trasate de conducerea 
unităţii, în conformitate cu prevederile legale; 
42. întocmeşte note, rapoarte, lucrări legate de problemele rezultate din specificul 
activităţii desfăşurate; 
43. întocmeşte propuneri anuale privind cheltuielile administrative; 
44. întocmeşte planul de paza al instituţiei, întocmeşte şi avizează contracte de achiziţii şi 
de prestări servicii şi, după caz, prelungeşte prin acte adiţionale perioada contractuală, 
urmăreşte derularea corespunzătoare a acestora, întocmai cu clauzele contractuale 
asumate de părţi 
45. realizează lucrări de întreţinere, reparaţii şi pază a cantoanelor din Pădurea 
Gârboavele; 
46. prestează activităţi de pază pentru obiectivele aflate în administrare cât şi pentru 
imobile aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi (Zătun şi Vlădeşti); 
47. prestează activităţi de întreţinere şi pază a punctelor de lucru Tecuci şi Târgu Bujor. 
Art.27 Atribuţiile Sectorului mecano – energetic  sunt următoarele: 
1. asigură buna exploatare a  parcului auto, mijloacelor de transport, utilajelor şi 
echipamentelor conform legislaţiei în vigoare;  
2. administrează parcul auto propriu şi asigură servicii de transport pentru salariaţi şi 
pentru activităţile de reprezentare, transport şi protocol ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. face propuneri pentru aprovizionarea unităţii cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb 
şi accesorii necesare funcţionarii autovehiculelor şi mijloacelor de transport din dotare şi 
certifica necesitatea acestora;  
4. calculează consumurile de combustibil pentru fiecare autoturism al instituţiei si 
monitorizează autovehiculele; 
5. întocmeşte actele privind consumul de carburanţi si lubrifianţi, întocmeşte fisele 
activităţilor zilnice pentru fiecare maşina din dotare; 
6. se ocupa de întreţinerea şi buna funcţionare a parcului auto, utilajelor şi echipamentelor; 
7. asigură gestionarea şi verificarea tehnica a parcului auto, utilajelor şi echipamentelor;  
8. Întocmeşte zilnic foile de parcurs pentru autovehiculele instituţiei; 
9. stabileşte modul de completare a foilor de parcurs în vederea exploatării în condiţii de 
legalitate a parcului auto; 
10. urmăreşte şi ţine evidenţa anunţând în timp util efectuarea reviziei tehnice a 
autovehiculelor;  
11. asigură fundamentarea şi rapoartele de necesitate în vederea dotărilor cu maşini şi 
echipamente; 
12. întocmeşte lucrările de decontare a consumurilor lunare de carburanţi şi lubrifianţi 
pentru autovehiculele din dotarea unităţii;  
13. urmăreşte plata obligaţiilor unităţii către stat pentru autovehiculele din dotare: asigurări 
auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.   
14. întocmeşte planul de reparaţii al parcului auto şi asigură activitatea de reparaţii a 
mijloacelor auto conform planificării; 
15. organizează si desfăşoară activităţile din atelierul de reparaţii si garajul auto; 
16. asigură efectuarea zilnică a reviziilor tehnice si reparaţiilor curente, în limita fondurilor 
alocate prin buget cu aceasta destinaţie; 
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17. asigură întreţinerea instalaţiilor de încălzire, alimentare cu apă şi energie electrică din 
sediul instituţiei; 
18. face propuneri pentru achiziţionarea de piese de schimb şi accesorii necesare 
reparaţiilor curente ale autovehiculelor, mijloacelor de transport, utilajelor şi 
echipamentelor atunci când este cazul şi certifică necesitatea acestora;  
19. coordonează şi asigură asistenţă tehnică pentru staţiile de pompare din pădurea 
Gârboavele şi punctul de protecţie Zătun; 
20. urmăreşte lucrările de reparaţii curente şi capitale la obiectivele din dotarea Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
21. întocmeşte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine; 
22. asigură funcţionarea permanentă a Sistemului de alimentare cu apa din Pădurea 
Gârboavele prin lucrări de asistenţă tehnică, întreţinere, reparaţii şi distribuţia apei în regim 
gratuit către instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Galaţi din Pădurea 
Gârboavele (Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi – Muzeul Pescăresc, Muzeul 
Satului; Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi – Grădina 
Zoologică); 
23. realizează activităţi de cosire şi tocare a vegetaţiei ierboase; activităţi de tăiere a 
coroanelor arborilor (elagaj); activităţi de tăiere a copacilor care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice judeţene; realizează activitatea de strâns şi transportat 
materialul lemnos rezultat în urma tăierilor; 
24. realizează activităţi de deszăpezire a căilor de acces şi interiorul punctelor de lucru din 
subordinea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
Galaţi şi a punctelor deservite de către instituţie, a instituţiilor din subordinea Consiliului 
Judeţean Galaţi (căi de acces şi incinte); 
25. execută lucrări de marcare rutieră a drumurilor judeţene conform prevederilor legale 
privind circulaţia pe drumurile judeţene, marcaje rutiere verticale şi realizare şi întreţinere 
indicatoare şi panouri rutiere. 
Art.28 Atribuţiile Serviciului de Gestionare, Exploatare şi Întreţinere a Domeniului 
Public şi Privat sunt următoarele: 
1. întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în vederea achiziţionării lor 
conform legislaţiei în vigoare; 
2. inventariază în mod periodic patrimoniul Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
3. asigură administrarea, întreţinerea  şi păstrarea staţiilor verzi ce aparţin domeniului 
public şi privat al Consiliul Judeţean Galaţi; 
4. administrează, întreţine si înfrumuseţează spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, zone 
de agrement aferente judeţului Galaţi, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi 
spaţiile si imobilele aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici) prin: amenajarea zonelor 
de agrement, cu respectarea condiţiilor si cerinţelor legale, efectuarea de lucrări de 
întreţinere si curtenie, activităţi de tăiere si toaletare pe raza municipiului Galaţi; 
5. întocmeşte planul de plantare a materialului dendrologic pentru spatiile verzi; 
6. întocmeşte programe în vederea udării arborilor din aliniament, scoaterea rădăcinilor, 
tăierea arborilor uscaţi, programe pe care le coordonează şi se asigură de derularea 
acestora potrivit graficelor stabilite prin program; 
7. asigură evidenţa si reactualizarea permanentă a suprafeţelor de teren agricol ce aparţin 
domeniului public; 
8. asigură, prin baze de producţie proprii şi prin achiziţii, în condiţii legale, materialul 
dendrologic, floricol şi de înmulţire, necesar întreţinerii şi dezvoltării spaţiilor verzi ; 
9. asigură unitatea de concepţie şi dezvoltare a zonelor verzi; 
10. urmăreşte menţinerea, întreţinerea  şi dezvoltarea  spaţiilor verzi, parcurilor, a 
perdelelor de protecţie, a aranjamentelor peisagistice  cu funcţie ecologică, estetică şi 
recreativă; 
11. asigură buna întreţinere a mobilierului urbanistic: bănci, grătare, mese, aparate de 
joacă pentru copii, fântâni arteziene  din pădurea Gârboavele şi lacul Zătun;  
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12. concepţia şi dezvoltarea zonelor verzi, întreţinerea mobilierului urbanistic; 
13. asigură documentaţia pentru amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi urmăreşte 
realizarea lucrărilor; 
14. întocmeşte schiţe şi planuri de sistematizare a zonelor verzi; 
15. întocmeşte periodic planul de lucru si urmăreşte realizare în bune condiţii a activităţilor 
prevăzute în planul de lucru; 
16. urmăreşte si îndrumă activitatea serviciului pe baza programelor periodice întocmite, 
astfel încât să realizeze normele de lucru; 
17. întocmeşte  lunar situaţiile  de lucrări şi urmăreşte respectarea  şi încadrarea  în 
consumuri conform normelor în vigoare; 
18. planifică şi programează necesarul de obiecte, materiale, aparatură necesare 
desfăşurării normale a activităţii; 
19. vizează bonurile de ieşire din magazie pentru materialele ridicate, necesare activităţii 
proprii serviciului; 
20. întocmeşte raportul zilnic de producţie şi situaţia de lucrări lunară şi răspunde de 
încadrarea în normele de timp şi în normele de consum a materiilor prime justificând 
consumul de materiale şi combustibil; 
21. calculează manopera conform normativelor, centralizează situaţiile de lucrări pentru 
activităţile desfăşurate; 
22. întocmeşte, în funcţie de cheltuielile efectiv realizate, înregistrate în contabilitate, 
calculaţii de preţ pentru toate produsele din seră, pepinieră, câmp; 
23. răspunde de întocmirea tuturor documentelor necesare şi de întocmirea situaţiilor de 
lucrări şi de încadrarea acestora în normele legale în vigoare; 
24. asigură asistenţă tehnică de specialitate si urmăreşte respectarea procesului 
tehnologic; 
25. recepţionează lunar lucrările realizate în cadrul serviciului; 
26. răspunde de corelarea documentelor de intrare şi ieşire de materii şi materiale şi 
răspunde de verificarea încadrării corecte a lor în situaţiile de lucrări; 
27. justifica consumul lunar  materialelor ridicate de la magazie; 
28. repartizează zilnic utilajele în sectoarele de activitate, în funcţie de necesităţi şi 
disponibilităţi si urmăreşte activitatea acestora pentru folosirea lor cu randament; 
29. execută pe faze şi operaţii toate lucrările încredinţate Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
30. solicită din timp documentaţiile pentru lucrările ce urmează a se executa trimestrial, 
semestrial, anual; 
31. confirmă activitatea moto-uneltelor; 
32. participa cu date şi informaţii tehnice la elaborarea de norme interne; 
33. întocmeşte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine 
34. întocmeşte necesarul de materiale pentru zonele de picnic, Zătun şi Gârboavele, 
asigură personal pentru efectuarea lucrărilor de curăţare, igienizare şi întreţinere a 
locurilor special amenajate pentru picnic, a poienilor din zona turistică a Pădurii 
Gârboavele; montarea mobilierului pentru zonele de agrement şi de picnic (mese, bănci, 
umbrare, grătare, coşuri etc.), întreţinerea şi inventarierea periodică a acestora; asigură 
personal pentru curăţarea de tufărişuri a  zonei turistice a Pădurii Gârboavele, încărcarea 
şi transportul materialului rezultat. 
35. efectuează lucrări de cosire a vegetaţiei ierboase în zona drumului (acostamente, 
şanţuri, talazuri, banda mediană), lucrări de tăiere a buruienilor, a lăstărişului, de curăţare 
a plantaţiei de ramuri uscate etc.; 
36. executa lucrări de administrare,  întreţinere, agrement, dezvoltare şi amenajare a 
patrimoniului public (teren şi construcţii) aferent zonelor Zătun, Pădurea Gârboavele şi 
Vlădeşti; 
37. răspunde de lucrările de întreţinere din Pădurea Gârboavele conform prevederilor 
legale respectând planul de amenajament al Pădurii Gârboavele; execută lucrări de 
întreţinere în Aria Naturală Protejată, Pădurea Gârboavele, întocmeşte rapoarte de 



HOTĂRÂREA nr. 47 din 30 martie 2016 
Pag. nr. 17 

activitate anuale, întocmeşte documentele solicitate de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Galaţi; execută lucrări de împădurire şi întreţinere în parteneriat cu grupuri 
şcolare şi cu forţe proprii, răspunde de integritatea Ariei Naturale Protejate, acordă avizul 
consultativ al activităţilor care se desfăşoară în ANP, cu respectarea  Planului de 
management, Regulamentului Ariei Naturale Pădurea Gârboavele şi a legislaţiei în 
vigoare; 
38. înfiinţează şi întreţine pepiniere forestiere, în vederea producerii de material săditor 
pentru susţinerea programului de împădurire a judeţului precum şi pentru valorificarea 
puieţilor către alţi beneficiari; 
39. produce material săditor dendrofloricol (arbori şi arbuşti ornamentali), floricol (plante 
anuale, bianuale şi perene) şi ornamental pentru activităţile proprii ale serviciului; 
40. prestează lucrări de întreţinere a plantaţiilor pomicole (livadă) şi asigură valorificarea 
producţiei obţinute în regim gratuit către instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Galaţi 
(Direcţia Generală se Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Complexul Muzeal 
de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi – Grădina Zoologică). 
41. Asigură funcţionarea, paza şi menţinerea integrităţii infrastructurii şi bunurilor rezultate 
prin proiectul “Conservarea biodiversităţii in Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” realizat 
de Consiliul Judeţean Galaţi; 
42. Execută activităţi de administrare, agrement, cazare turistică, dezvoltare, întreţinere şi 
amenajare a bazei de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, asigurând facilităţi 
de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, amenajare şi administrare parcuri 
pentru rulote, campinguri şi tabere şi alte servicii de cazare. 
43. execută activităţi de administrare întreţinere şi amenajare a Muzeului Zonei Pescăreşti 
din Pădurea Gârboavele.   
Art.29 Atribuţiile Biroului Dezinsecţie, Dezinfecţie, Deratizare, Igienizare şi 
Salubrizare sunt următoarele: 
1. prestează servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare atât în cadrul Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi cât şi pentru diverşi 
beneficiari în conformitate cu normele legale in vigoare; 
2. înainte de începerea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, anunţă 
beneficiarii lucrărilor, emiţând un preaviz de execuţie a lucrărilor pe care îl aduce la 
cunoştinţă beneficiarului cu cel puţin 5 zile înainte; 
3. verifica la începutul lucrărilor dacă persoana de contact a beneficiarului are calitatea de  
reprezentant a acestuia; 
4. la sfârşitul lucrărilor reprezentantul operatorului are obligaţia de a înmâna persoanei de 
contact un afişaj informativ de avertizare asupra prezentei şi toxicităţii substanţelor 
utilizate; 
5. după efectuarea lucrărilor reprezentantul operatorului completează bonurile de lucru şi 
le prezintă persoanei de contact in vederea confirmării; 
6. avizează obiectivul în cazul în care lucrarea nu a putut fi efectuată; 
7. întocmeşte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine. 
 

CAPITOLUL V – ACTE UTILIZATE LA NIVELUL 
SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI 

PRIVAT GALAŢI ŞI REGULILE DE ELABORARE ŞI EMITERE A ACESTORA 
 

Art.30 Potrivit competenţelor se emit următoarele tipuri de acte: 
1. dispoziţia reprezintă actul prin care directorul general dispune, şi care va îndeplini 
următoarele condiţii: 
- dispoziţiile  se  înregistrează  într-un registru special, numerotarea făcându-se anual; 
- autenticitatea dispoziţiei se asigură prin semnarea de către Directorul General;  
- dispoziţia  se   emite   întotdeauna   în  formă   scrisă  şi  nu  se  confundă  cu  
“dispoziţia” în sensul de ordin dat în virtutea puterii ierarhice. 
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2. nota de serviciu este un act obligatoriu pentru destinatar, prin care Contabilul şef, 
Directorul General Adjunct şi şefii de compartimente îşi exercită puterea ierarhică, în 
condiţiile prezentului regulament. Nota de serviciu va avea următorul regim: 
- în nota de serviciu se va consemna cu exactitate, sub semnătura emitentului, atunci când 
se consideră necesar, care dintre subordonaţi, şi în ce termen trebuie să realizeze o 
anumită activitate; 
- salariatul destinatar poate contesta nota de serviciu la superiorul ierarhic al emitentului 
care o poate confirma, modifica sau infirma, prin proprie voinţă sau în baza avizelor de 
specialitate pe care le consideră necesare. Nota de serviciu infirmată nu produce efecte; 
- notele de serviciu se consemnează într-un registru special, păstrat la secretariat, 
numerotându-se anual; 
- nota de serviciu se comunică destinatarului sub semnătură, cu menţionarea datei, pe 
copia care se păstrează la secretariat; 
- nota de serviciu comunicată şi neinfirmată constituie probă pentru antrenarea răspunderii 
salariatului care nu o respectă. 
3. instrucţiunea este un act prin care angajaţii aflaţi în posturi de conducere organizează 
concret modul de desfăşurare a unei activităţi precise, din domeniul lor de 
responsabilitate, potrivit prezentului regulament. Instrucţiunea va avea următorul regim: 
- elaborarea instrucţiunilor, în domeniile lor de responsabilitate, este una dintre obligaţiile 
esenţiale ale Directorilor Generali şi ale celorlalţi şefi de compartimente distincte. Dacă o 
anumită activitate cunoaşte deficienţe şi ea nu a fost organizată printr-o instrucţiune, ori 
instrucţiunea este necorespunzătoare, culpa aparţine în exclusivitate angajaţilor care 
ocupă funcţii de conducere sau Directorului General al Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
- instrucţiunea are caracter obligatoriu şi ea va fi adusă la cunoştinţa Directorului General, 
înainte de aplicare; 
- instrucţiunea, semnată de emitent, se comunică, sub luare de semnătură, tuturor 
angajaţilor din compartimentul în care se desfăşoară activitatea la care se referă; 
- instrucţiunile considerate necorespunzătoare pot fi contestate de orice salariat, la 
Directorul General. Primind o asemenea contestaţie, Directorul General dispune verificări 
şi solicită avizele pe care le consideră necesare, după care confirmă, modifică sau infirmă 
instrucţiunea. Instrucţiunea infirmată nu produce efecte; 
- instrucţiunile se consemnează în registrul notelor de serviciu, păstrat la secretariat. Un 
exemplar al instrucţiunilor se păstrează la secretariat. 
- instrucţiunea comunicată şi neinfirmată constituie probă pentru antrenarea răspunderii 
angajatului care nu o respectă. 
4. referatul este actul prin care orice angajat poate face o sesizare sau o solicitare în 
interesul Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
Referatul se semnează întotdeauna de emitent, se depune la secretariat şi urmează 
circuitul corespondenţei 
5. raportul este actul prin care un compartiment din cadrul Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi sau un angajat îşi prezintă concluziile 
scrise cu privire la o problemă, o activitate sau o situaţie încredinţată spre studiu, analiză, 
urmărire, realizare sau verificare. Raportul se semnează întotdeauna de persoana 
autorizată şi se depune, după caz, la secretariat sau direct la autoritatea care l-a solicitat. 
6. scrisoarea este actul prin care se comunică în exterior un mesaj sau o informaţie ori se 
răspunde la o scrisoare primită din exterior. Are dreptul de a expedia scrisori sau de a 
răspunde la scrisorile primite numai Directorul General. Acest drept se poate delega de 
Directorul General prin dispoziţie. 
7. cererea este actul prin care orice angajat poate solicita instituţiei rezolvarea unei 
probleme de ordin personal. Cererea se adresează Directorului General sau şefului 
ierarhic, după caz şi va fi întotdeauna semnată de solicitant. Cererile se depun 
întotdeauna la secretariat şi urmează circuitul corespondenţei. 
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8. actele financiar-contabile sunt acte cu caracter specific, regimul lor este stabilit de 
legislaţia în materie. 
9. ordinul de deplasare este actul tipizat prin care se dispune efectuarea unei deplasări şi 
pe baza căruia se decontează, potrivit reglementărilor în materie, cheltuielile de deplasare. 
10. foaia de parcurs este actul tipizat prin care se justifică, potrivit reglementărilor, 
activitatea parcului auto al instituţiei. 
11. copii după documentele reprezentând actele care reproduc conţinutul acestora şi se 
eliberează persoanelor îndreptăţite, potrivit prevederilor legale. 
 

CAPITOLUL VI – CIRCUITUL ŞI URMĂRIREA CORESPONDENŢEI 
 
Art.31 Prin corespondenţă, în sensul prezentului capitol, se înţeleg toate actele care sunt 
primite de instituţie, circulă în interiorul acesteia sau care sunt expediate de instituţie. 
Art.32 (1) Primirea şi expedierea corespondenţei se face prin secretariat. 
(2) Înregistrarea se face în registru tipizat, începând de la 1 la data de 1.I. şi încheindu-se 
la data de 31.XII. a fiecărui an. 
(3) La înregistrare se aplică sus, pe colţul din dreapta de pe prima pagină a documentului, 
parafa de înregistrare. 
(4) Cererile şi alte acte prezentate personal de cei care le-au întocmit se înregistrează, 
comunicându-li-se pe loc numărul de înregistrare. 
(5) Primirea şi înregistrarea documentelor se face între orele 800-1600 de luni până vineri. 
(6) După înregistrare, corespondenţa primită este prezentată Directorului General pentru a 
fi distribuită. 
(7) Corespondenţa cu rezoluţia Directorului General se preia de secretară şi se predă la 
compartimentul sau persoanei căreia îi este adresată, spre rezolvare, în aceeaşi zi. 
(8) Compartimentul sau persoana cărora li s-a repartizat corespondenţa respectivă sunt 
obligate să o rezolve în termenul cerut, iar dacă acest termen nu este prevăzut, rezolvarea 
nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data înregistrării corespondenţei. 
(9) Corespondenţa este considerată rezolvată, dacă răspunsul însuşit şi semnat de 
persoana autorizată a fost expediat celui interesat. 
(10) La secretariat se va înscrie într-o evidenţă specială corespondenţa cu termen, şi cu 5 
zile înainte de expirarea termenului, secretara va lua legătura cu persoanele cărora le-a 
fost repartizată respectiva corespondenţă, spre atenţionare. Dacă se constată 
corespondenţa nerezolvată la termenul stabilit, se întocmeşte un referat care se 
înaintează Compartimentului Resurse Umane. 
(11) Corespondenţa pentru expediat se semnează de Directorul General sau persoanele 
împuternicite, cu excepţia actelor bancare, care se semnează de persoanele care au 
specimenele de semnătură la bancă. 
(12) Expedierea se face de către secretară, menţionându-se pe plic adresa corectă şi 
numărul cu care a fost înregistrat actul la intrare. 
(13) Înainte de expediere, corespondenţa se scade în registrul intrare-ieşire de la 
secretariat, iar copia actului expediat se înapoiază celui care l-a întocmit, spre păstrare. 
(14) În anumite situaţii, Directorul General poate dispune ca anumite acte să fie expediate 
cu confirmare de primire. 
(15) Arhiva se constituie pe baza indicatorului termenelor de păstrare şi a nomenclatorului 
dosarelor. 
(16) În cazul când se înfiinţează noi compartimente de activitate, nomenclatorul-indicator 
se completează, în mod corespunzător cu denumirea acestora şi a actelor create, grupate 
pe probleme şi termene de păstrare. 
(17) Dosarele constituite în baza nomenclatorului se predau prin grija directorilor sau 
şefilor compartimentelor distincte la arhiva Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
(18) Documentele din fiecare dosar se cos în coperte de carton fiind numerotate paginile, 
sigilate şi parafate dosarele. 
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(19) Pe copertă se menţionează indicativul din nomenclator, conţinutul dosarului, data 
începerii, data încheierii, numărul de file, termenul de păstrare. 
(20) Predarea documentelor de către compartimente la arhivă se face pe bază de 
inventare, întocmite pe termene de păstrare a documentelor. 
(21) Păstrarea documentelor se face în depozite special amenajate, unde să nu mai fie 
depozitate alte materiale. 
(22) Ţinerea evidenţei arhivei se face în registru de evidenţă curentă. 
(23) Eliberarea unor copii după documentelor aflate în arhivă se face cu aprobarea 
Directorului General, prin grija persoanei responsabila din cadrul Compartimentului 
Resurse Umane. 
(24) Arhiva se aşează în rafturi, grupată pe compartimente de muncă, ani şi termene de 
păstrare. 
(25) Se va avea în vedere să nu se intre cu surse de foc în arhivă, să se combată 
prezenţa rozătoarelor şi a umezelii. 
(26) Selecţionarea documentelor aflate în arhivă se face anual de comisia de selecţionare 
care se constituie prin decizie. 
(27) Sunt selecţionate documentele cu termen de păstrare expirat. 
(28) Inventarele dosarelor avizate de comisia de selecţionare pentru a fi eliminate sunt 
însoţite de un proces-verbal semnat de membri comisiei şi aprobat de Directorul General 
şi sunt înaintate la Arhivele Statului pentru confirmare. 
(29) După primirea confirmării, documentele se predau la unitatea de colectare a 
deşeurilor. 
Art.33 Ştampilele Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat Galaţi vor fi păstrate astfel: 2 buc. Ştampile „România - Consiliul Judeţean Galaţi - 
Serviciul Judeţean de Administrare a Domeniului Public si Privat Galaţi“ se păstrează în 
cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane si PSI-SSM. 
 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.34 Problemele legate de prezentul regulament se soluţionează prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
Art.35 Nerespectarea prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară a celui 
vinovat. 
Art.36 Directorul General, în calitate de conducător al instituţiei, răspunde de asigurarea 
respectării prezentului regulament. 
 



 
 

 HOTĂRÂREA NR. 48 

din 30 martie 2016 

 
privind: aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic pentru Şcoala 
Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.212/22.03.2016; 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive 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 rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresele Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi nr. 
910/08.03.2016 şi 1.011/14.03.2016, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
2.212/08.03.2016 şi, respectiv, nr. 2.212/18.03.2016; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie socială 
a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ 
special şi special integrat; 

Având în vedere art. 25 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
538/2001 privind normele metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de 
stat, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic pentru Şcoala 
Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  
  Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Economie şi Finanţe, 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi 
Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi.  
 (2) Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi răspunde de punerea în 
aplicare a prezentei hotărâri.  
 
   

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 

 

 

NUMĂRUL ŞI STRUCTURA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” GALAŢI 

 

 

1. Magaziner treapta I 1 post 

2. Paznic treapta I 1 post 

3. Îngrijitor treapta I 3 posturi 

4. Muncitor calificat treapta I (lăcătuş mecanic) 1 post 

5. Muncitor calificat treapta II (1 şofer) (1 lăcătuş mecanic) 2 posturi 

6. Muncitor calificat treapta IV (bucătar) 1 post 

7. Muncitor necalificat (bucătărie) 1 post 

TOTAL 10 posturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTĂRÂREA NR. 49 

din  30 martie 2016 
 

privind: aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţean Galaţi către 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est pentru anul 
2016   
Iniţiatori: Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Galaţi, Hamza Cornel şi Vicleanu 
Marian, şi consilierul judeţean Dima Gheorghe; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.793/21.03.2016; 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi cel al Comisiei de specialitate nr. 
2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 
regională şi europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de 
Dezvoltare Sud - Est nr. 3/17.02.2016 privind aprobarea contribuţiilor consiliilor judeţene 
din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2016; 

Având în vedere adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de 
Dezvoltare Sud - Est nr. 1.793/22.02.2016 referitoare la contribuţia Consiliului Judeţean 
Galaţi la bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 
de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2016; 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. h), alin (3) şi alin (4) din Legea 
315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 700.000 lei din bugetul local al Consiliului 
Judeţean Galaţi pentru anul 2016, după cum urmează: 
- 450.000 lei reprezentând contribuţia necesară funcţionării Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est (ADR S-E);  
- 250.000 lei reprezentând contribuţia necesară funcţionării Biroului Regional de 
Cooperare Transfrontalieră Iaşi pentru graniţa România – Moldova (BRCT Iaşi). 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei 
Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, 
precum şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, iar 
Direcţia Economie şi Finanţe va răspunde de punerea în aplicare a acesteia. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                                         
 
  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 50 

din 30 martie 2016 
 

privind:  rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2016 

Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Cornel Hamza; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.670/24.03.2016 

 Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; 
Având în vedere adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

nr. 6.729/16.03.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.408/16.03.2016; 
Având în vedere prevederile art. 5 al Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.  Se aprobă rectificare bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 – 2019, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica şi vor răspunde de punerea în aplicare a 
acesteia: Direcţia Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
 
 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 

PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2018 

 

      
- mii lei - 

 

 COD 

BUGET 2016 ESTIMĂRI 

DENUMIRE INDICATORI TOTAL 

Din care         
credite 
bug. 

destinate 
stingerii 
plăţilor 

restante 

2017 2018 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

VENITURI - TOTAL 00.01 200,542.17 0 193,506 194,712 195,871 

I. VENITURI CURENTE 00.02 161,378.17 0 162,064 162,755 163,574 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 161,378.17 0 162,064 162,755 163,574 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 187.00 0 291 295 302 

Venituri din proprietate 30.10 187.00 0 291 295 302 

Venituri din concesiuni şi închirieri 30.10.05 187.00 0 291 295 302 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   176.00 0 278 280 285 

2. Sp. de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” 

  5.00 0 6 7 8 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   6.00 0 7 8 9 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 161,191.17 0 161,773 162,460 163,272 

Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi 

33.10 159,173.25 0 159,781 160,449 161,227 

          Taxe şi alte venituri în învăţământ 33.10.05 50.00 0 50 50 52 

2. Şcoala Gimnazială Specială „C-tin Pufan”   25.00 0 25 25 26 

3. Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi”   25.00 0 25 25 26 

          Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi 

33.10.08 2,473.25 0 2,525 2,537 2,579 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   2,200.00 0 2,250 2,260 2,300 

2. Sp. de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” 

  110.00 0 111 112 113 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   163.25 0 164 165 166 

          Venituri din contractele încheiate cu 
casele de asigurări sociale de sănătate 

33.10.21 128,961.00 0 129,150 129,500 129,900 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   102,763.00 0 102,700 102,900 103,000 

2. Sp. de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” 

  11,568.00 0 11,700 11,800 12,000 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   14,630.00 0 14,750 14,800 14,900 

         Venituri din contractele încheiate cu 
direcţiile de sănătate publică din sume 
alocate de la bugetul de stat 

33.10.30 18,017.00 0 18,100 18,300 18,500 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   11,624.00 0 11,700 11,800 11,900 

2. Sp. de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” 

  4,593.00 0 4,600 4,650 4,700 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   1,800.00 0 1,800 1,850 1,900 

         Venituri din contractele încheiate cu 
direcţiile de sănătate publică din sume 
alocate din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii 

33.10.31 7,175.00 0 7,556 7,662 7,796 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   2,175.00 0 1,900 1,950 2,000 

2. Sp. de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” 

  4,500.00 0 5,050 5,100 5,175 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   500.00 0 606 612 621 
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         Venituri din contractele încheiate cu 
instituţiile de medicină legală 

33.10.32 2,497.00 0 2,400 2,400 2,400 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   2,497.00 0 2,400 2,400 2,400 

Diverse venituri 36.10 1,996.57 0 1,992 2,011 2,045 

Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor 
precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare 

36.10.32.03 23.57 0 0 0 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   23.57 0 0 0 0 

          Alte venituri 36.10.50 1,973.00 0 1,992 2,011 2,045 

 1. Direcţia Judeţeana de Evidenţă a 
Persoanelor 

  20.00 0 20 20 21 

 2. Serv. public judeţean de adm. a domeniului 
public şi privat  

  200.00 0 202 204 207 

 3. Biblioteca "V.A. Urechia"   50.00 0 50 51 52 

 4. Muzeul de artă vizuală   15.00 0 15 15 16 

 5. Muzeul de istorie   200.00 0 202 204 207 

 6. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   700.00 0 707 714 725 

 7. Centrul cultural "Dunărea de Jos"   400.00 0 404 408 415 

 8. Camera Agricolă   388.00 0 392 395 402 

9. Unitatea Medico Socială Găneşti   0.00 0 0 0 0 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.10 21.35 0 0 0 0 

         Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 21.35 0 0 0 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   20.60 0 0 0 0 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie   0.75 0 0 0 0 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului 
local 

37.10.03 -7,219.00 0 -526 -609 -686 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 7,219.00 0 526 609 686 

IV. SUBVENŢII 00.17 39,164.00 0 31,442 31,957 32,297 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

00.18 39,164.00 0 31,442 31,957 32,297 

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 39,164.00 0 31,442 31,957 32,297 

         Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 25,143.00 0 21,390 22,210 22,430 

 1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor 

  1,190.00 0 1,190 1,190 1,190 

 2. Serv. public judeţean de adm. a dom. public 
şi privat  

  3,493.00 0 2,000 2,000 2,000 

 3. Muzeul de artă vizuală   1,075.00 0 1,085 1,090 1,100 

 4. Muzeul de istorie   2,245.00 0 2,265 2,270 2,275 

 5. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   7,340.00 0 5,000 5,300 5,400 

 6. Centrul cultural „Dunărea de Jos”   4,350.00 0 4,400 4,410 4,415 

 7. Unitatea medico-socială Găneşti   5,450.00 0 5,450 5,950 6,050 

         Subvenţii din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor curente din domeniul 
sănătăţii 

43.10.10 3,600.00 0 3,760 3,345 3,360 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   2,800.00 0 2,950 2,525 2,530 

2. Sp. de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” 

  400.00 0 405 410 415 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   400.00 0 405 410 415 

4. Spitalul Tg. Bujor   0.00 0 0 0 0 

         Subvenţii din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătăţii 

43.10.14 7,427.00 0 3,600 3,610 3,615 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”   5,464.00 0 3,000 3,000 3,000 

2. Sp. de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” 

  163.00 0 100 100 100 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   1,800.00 0 500 510 515 
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         Subvenţii din bug. local pt. finanţarea 
camerelor agricole 

43.10.15 765.00 0 765 765 765 

         Subvenţii pentru instituţii publice 
destinate secţiunii de dezvoltare 

43.10.19 2,229.00 0 1,927 2,027 2,127 

 1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor 

  22.00 0 22 22 22 

 2. Serv. public judeţean de adm. a dom. public 
şi privat  

  900.00 0 500 500 500 

 3. Muzeul de artă vizuală   4.00 0 5 5 5 

 4. Muzeul de istorie   784.00 0 700 700 700 

 5. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   183.00 0 100 100 100 

 6. Centrul cultural „Dunărea de Jos”   116.00 0 100 100 100 

 7. Unitatea medico-socială Găneşti   220.00 0 500 600 700 

CHELTUIELI - TOTAL 4910 223,708.17 0 193,506 194,712 195,871 

Total titluri   223,708.17 0 193,506 194,712 195,871 

      CHELTUIELI CURENTE 01 206,813.17 0 187,453 188,466 189,443 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 109,435.00 0 109,545 110,903 112,240 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 96,596.17 0 77,671 77,261 76,897 

Titlul X Alte cheltuieli 59 782.00 0 237 302 306 

Burse 59.01 782.00 0 237 302 306 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 16,895.00 0 6,053 6,246 6,428 

Titlul X Active nefinanciare 71 16,895.00 0 6,053 6,246 6,428 

    Active fixe 71.01 15,095.00 0 5,803 5,971 6,128 

           Construcţii 71.01.01 4,468.00 0 2,300 2,185 2,065 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 8,898.00 0 1,972 2,125 2,285 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale 

71.01.03 37.00 0 307 407 407 

           Alte active fixe  71.01.30 1,692.00 0 1,224 1,254 1,371 

    Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 1,800.00 0 250 275 300 

I. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 6,187.00 0 3,934 3,936 3,940 

Total titluri   6,187.00 0 3,934 3,936 3,940 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5,265.00 0 3,412 3,414 3,418 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,400.00 0 2,100 2,100 2,100 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 2,865.00 0 1,312 1,314 1,318 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 922.00 0 522 522 522 

Titlul X Active nefinanciare 71 922.00 0 522 522 522 

    Active fixe 71.01 922.00 0 522 522 522 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 865.00 0 465 465 463 

           Alte active fixe  71.01.30 57.00 0 57 57 59 

Servicii publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor 

54.10.10 1,251.00 0 1,232 1,232 1,233 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,229.00 0 1,210 1,210 1,211 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 950.00 0 950 950 950 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 279.00 0 260 260 261 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22.00 0 22 22 22 

Titlul X Active nefinanciare 71 22.00 0 22 22 22 

    Active fixe 71.01 22.00 0 22 22 22 

           Alte active fixe  71.01.30 22.00 0 22 22 22 

Alte servicii publice generale 54.10.50 4,936.00 0 2,702 2,704 2,707 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,036.00 0 2,202 2,204 2,207 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1,450.00 0 1,150 1,150 1,150 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 2,586.00 0 1,052 1,054 1,057 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 900.00 0 500 500 500 

Titlul X Active nefinanciare 71 900.00 0 500 500 500 

    Active fixe 71.01 900.00 0 500 500 500 
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           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 865.00 0 465 465 463 

           Alte active fixe  71.01.30 35.00 0 35 35 37 

II. ÎNVĂŢĂMÂNT 65.10 50.00 0 50 50 52 

Învăţământ nedefinibil prin nivel 65.10.07 50.00 0 50 50 52 

     Învăţământ special 65.10.07.04 50.00 0 50 50 52 

Total titluri   50.00 0 50 50 52 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50.00 0 50 50 52 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 50.00 0 50 50 52 

2. Şcoala Gimnazială Specială Constantin 
Pufan" 

  25.00 0 25 25 26 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25.00 0 25 25 26 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 25.00 0 25 25 26 

3. Liceul Tehnologic "S. Mehedinţi"   25.00 0 25 25 26 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25.00 0 25 25 26 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 25.00 0 25 25 26 

III. SĂNĂTATE 66.10 194,427.17 0 168,832 169,099 169,902 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 66.10.06 194,427.17 0 168,832 169,099 169,902 

Total titluri   194,427.17 0 168,832 169,099 169,902 

      CHELTUIELI CURENTE 01 179,851.17 0 164,900 165,077 165,805 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 97,747.00 0 98,100 99,350 100,600 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 81,322.17 0 66,563 65,425 64,899 

Titlul X Alte cheltuieli 59 782.00 0 237 302 306 

Burse 59.01 782.00 0 237 302 306 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 14,576.00 0 3,932 4,022 4,097 

Titlul X Active nefinanciare 71 14,576.00 0 3,932 4,022 4,097 

    Active fixe 71.01 12,776.00 0 3,682 3,747 3,797 

           Construcţii 71.01.01 4,044.00 0 1,950 1,835 1,715 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 7,870.00 0 1,400 1,550 1,700 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale 

71.01.03 10.00 0 0 0 0 

           Alte active fixe  71.01.30 852.00 0 332 362 382 

    Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 1,800.00 0 250 275 300 

     Spitale generale 66.10.06.01 192,977.17 0 167,382 167,649 168,452 

      CHELTUIELI CURENTE 01 178,401.17 0 163,450 163,627 164,355 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 96,547.00 0 96,900 98,150 99,400 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 81,072.17 0 66,313 65,175 64,649 

Titlul X Alte cheltuieli 59 782.00 0 237 302 306 

Burse 59.01 782.00 0 237 302 306 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 14,576.00 0 3,932 4,022 4,097 

Titlul X Active nefinanciare 71 14,576.00 0 3,932 4,022 4,097 

    Active fixe 71.01 12,776.00 0 3,682 3,747 3,797 

           Construcţii 71.01.01 4,044.00 0 1,950 1,835 1,715 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 7,870.00 0 1,400 1,550 1,700 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale 

71.01.03 10.00 0 0 0 0 

           Alte active fixe  71.01.30 852.00 0 332 362 382 

    Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 1,800.00 0 250 275 300 

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. 
Apostol Andrei" 

  151,330.17 0 127,178 127,115 127,415 

      CHELTUIELI CURENTE 01 138,959.17 0 124,178 124,115 124,415 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 75,923.00 0 76,000 77,000 78,000 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 62,286.17 0 47,978 46,850 46,148 

Titlul X Alte cheltuieli 59 750.00 0 200 265 267 

Burse 59.01 750.00 0 200 265 267 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12,371.00 0 3,000 3,000 3,000 
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Titlul X Active nefinanciare 71 12,371.00 0 3,000 3,000 3,000 

    Active fixe 71.01 10,571.00 0 2,750 2,725 2,700 

           Construcţii 71.01.01 2,544.00 0 1,450 1,325 1,200 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 7,407.00 0 1,200 1,300 1,400 

           Alte active fixe  71.01.30 620.00 0 100 100 100 

    Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 1,800.00 0 250 275 300 

2. Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa 
Parascheva" 

  22,124.00 0 21,972 22,179 22,511 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21,829.00 0 21,740 21,947 22,279 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 8,227.00 0 8,500 8,700 8,900 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 13,585.00 0 13,223 13,230 13,361 

Titlul X Alte cheltuieli 59 17.00 0 17 17 18 

Burse 59.01 17.00 0 17 17 18 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 295.00 0 232 232 232 

Titlul X Active nefinanciare 71 295.00 0 232 232 232 

    Active fixe 71.01 295.00 0 232 232 232 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 163.00 0 100 100 100 

           Alte active fixe  71.01.30 132.00 0 132 132 132 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   19,523.00 0 18,232 18,355 18,526 

      CHELTUIELI CURENTE 01 17,613.00 0 17,532 17,565 17,661 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 12,397.00 0 12,400 12,450 12,500 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 5,201.00 0 5,112 5,095 5,140 

Titlul X Alte cheltuieli 59 15.00 0 20 20 21 

Burse 59.01 15.00 0 20 20 21 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,910.00 0 700 790 865 

Titlul X Active nefinanciare 71 1,910.00 0 700 790 865 

    Active fixe 71.01 1,910.00 0 700 790 865 

           Construcţii 71.01.01 1,500.00 0 500 510 515 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 300.00 0 100 150 200 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale 

71.01.03 10.00 0 0 0 0 

           Alte active fixe  71.01.30 100.00 0 100 130 150 

     Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 1,450.00 0 1,450 1,450 1,450 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,450.00 0 1,450 1,450 1,450 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1,200.00 0 1,200 1,200 1,200 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 250.00 0 250 250 250 

IV. CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 67.10 17,499.00 0 15,033 15,367 15,510 

Total titluri   17,499.00 0 15,033 15,367 15,510 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16,412.00 0 14,128 14,462 14,605 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5,750.00 0 5,807 5,865 5,952 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 10,662.00 0 8,321 8,597 8,653 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,087.00 0 905 905 905 

Titlul X Active nefinanciare 71 1,087.00 0 905 905 905 

    Active fixe 71.01 1,087.00 0 905 905 905 

           Construcţii 71.01.01 424.00 0 350 350 350 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 80.00 0 20 20 25 

           Alte active fixe  71.01.30 583.00 0 535 535 530 

Servicii culturale 67.10.03 17,499.00 0 15,033 15,367 15,510 

Total titluri   17,499.00 0 15,033 15,367 15,510 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16,412.00 0 14,128 14,462 14,605 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5,750.00 0 5,807 5,865 5,952 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 10,662.00 0 8,321 8,597 8,653 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,087.00 0 905 905 905 

Titlul X Active nefinanciare 71 1,087.00 0 905 905 905 
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    Active fixe 71.01 1,087.00 0 905 905 905 

           Construcţii 71.01.01 424.00 0 350 350 350 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 80.00 0 20 20 25 

           Alte active fixe  71.01.30 583.00 0 535 535 530 

Biblioteci publice naţionale 67.10.03.01 50.00 0 50 51 52 

Total titluri   50.00 0 50 51 52 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50.00 0 50 51 52 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 50.00 0 50 51 52 

   Muzee 67.10.03.03 12,546.00 0 10,079 10,398 10,528 

     Muzeul de Artă Vizuală   1,094.00 0 1,105 1,110 1,121 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,090.00 0 1,100 1,105 1,116 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 700.00 0 707 714 725 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 390.00 0 393 391 391 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.00 0 5 5 5 

Titlul X Active nefinanciare 71 4.00 0 5 5 5 

    Active fixe 71.01 4.00 0 5 5 5 

           Alte active fixe 71.01.30 4.00 0 5 5 5 

      Muzeul de Istorie   3,229.00 0 3,167 3,174 3,182 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2,445.00 0 2,467 2,474 2,482 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 850.00 0 858 867 880 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,595.00 0 1,609 1,607 1,602 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 784.00 0 700 700 700 

Titlul X Active nefinanciare 71 784.00 0 700 700 700 

    Active fixe 71.01 784.00 0 700 700 700 

           Construcţii 71.01.01 424.00 0 350 350 350 

           Alte active fixe  71.01.30 360.00 0 350 350 350 

      Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   8,223.00 0 5,807 6,114 6,225 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8,040.00 0 5,707 6,014 6,125 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,200.00 0 2,222 2,244 2,277 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 5,840.00 0 3,485 3,770 3,848 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 183.00 0 100 100 100 

Titlul X Active nefinanciare 71 183.00 0 100 100 100 

    Active fixe 71.01 183.00 0 100 100 100 

           Alte active fixe  71.01.30 183.00 0 100 100 100 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 4,903.00 0 4,904 4,918 4,930 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,787.00 0 4,804 4,818 4,830 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,000.00 0 2,020 2,040 2,070 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 2,787.00 0 2,784 2,778 2,760 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 116.00 0 100 100 100 

Titlul X Active nefinanciare 71 116.00 0 100 100 100 

    Active fixe 71.01 116.00 0 100 100 100 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 80.00 0 20 20 25 

           Alte active fixe  71.01.30 36.00 0 80 80 75 

V. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.10 4,392.00 0 4,500 5,100 5,300 

Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.10.12 4,392.00 0 4,500 5,100 5,300 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,172.00 0 3,900 4,400 4,500 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,700.00 0 2,700 2,750 2,750 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,472.00 0 1,200 1,650 1,750 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 220.00 0 600 700 800 

Titlul X Active nefinanciare 71 220.00 0 600 700 800 

    Active fixe 71.01 220.00 0 600 700 800 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale 

71.01.03 20.00 0 300 400 400 

           Alte active fixe  71.01.30 200.00 0 300 300 400 
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VI. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, 
PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 

83.10 1,153.00 0 1,157 1,160 1,167 

Agricultură 83.10.03 1,153.00 0 1,157 1,160 1,167 

    Camere agricole 83.10.03.07 1,153.00 0 1,157 1,160 1,167 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,063.00 0 1,063 1,063 1,063 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 838.00 0 838 838 838 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 225.00 0 225 225 225 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90.00 0 94 97 104 

Titlul X Active nefinanciare 71 90.00 0 94 97 104 

    Active fixe 71.01 90.00 0 94 97 104 

           Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

71.01.02 83.00 0 87 90 97 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale 

71.01.03 7.00 0 7 7 7 

DEFICIT*   -23,166.00 0 0 0 0 

       

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care 
credite bug. 

destinate 
stingerii 
plăţilor 

restante 
 

1 2 3 4 

VENITURI - TOTAL 00.01 183,667.17 0 

I. VENITURI CURENTE 00.02 154,159.17 0 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 154,159.17 0 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 187.00 0 

Venituri din proprietate 30.10 187.00 0 

Venituri din concesiuni şi închirieri 30.10.05 187.00 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   176.00 0 

2. Sp. de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"   5.00 0 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   6.00 0 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 153,972.17 0 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 159,173.25 0 

          Taxe şi alte venituri în învăţământ 33.10.05 50.00 0 

1. Şcoala Gimnazială Specială "C-tin Pufan"   25.00 0 

2. Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi"   25.00 0 

          Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10.08 2,473.25 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   2,200.00 0 

2. Sp. de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"   110.00 0 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   163.25 0 

          Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de 
sănătate 

33.10.21 128,961.00 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   102,763.00 0 

2. Sp. de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"   11,568.00 0 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   14,630.00 0 

         Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică 
din sume alocate de la bugetul de stat 

33.10.30 18,017.00 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   11,624.00 0 

2. Sp. de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"   4,593.00 0 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   1,800.00 0 

         Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică 
din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 

33.10.31 7,175.00 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   2,175.00 0 

2. Sp. de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"   4,500.00 0 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   500.00 0 

         Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală 33.10.32 2,497.00 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   2,497.00 0 

Diverse venituri 36.10 1,996.57 0 

Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii 
de funcţionare 

36.10.32.03 23.57 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   23.57 0 

          Alte venituri 36.10.50 1,973.00 0 

 1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor   20.00 0 

 2. Serv. public judeţean de adm. a dom. public şi privat    200.00 0 

 3. Biblioteca "V.A. Urechia"   50.00 0 
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 4. Muzeul de artă vizuală   15.00 0 

 5. Muzeul de istorie   200.00 0 

 6. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   700.00 0 

 7. Centrul cultural "Dunărea de Jos"   400.00 0 

 8. Camera Agricolă   388.00 0 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.10 -7,197.65 0 

         Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 21.35 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   20.60 0 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie   0.75 0 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 
dezvoltare a bugetului local 

37.10.03 -7,219.00 0 

IV. SUBVENŢII 00.17 29,508.00 0 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 00.18 29,508.00 0 

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 29,508.00 0 

         Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 25,143.00 0 

 1. Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor    1,190.00 0 

 2. Serviciul public judeţean de administrarea domeniului public şi privat   3,493.00 0 

 3. Muzeul de artă vizuală   1,075.00 0 

 4. Muzeul de istorie   2,245.00 0 

 5. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   7,340.00 0 

 6. Centrul cultural "Dunărea de Jos"   4,350.00 0 

 7. Unitatea medico-socială Găneşti   5,450.00 0 

         Subvenţii din bug. locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 

43.10.10 3,600.00 0 

1. Sp. Clinic Jud. de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   2,800.00 0 

2. Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"   400.00 0 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   400.00 0 

         Subvenţii din bug. local pt. finanţarea camerelor agricole 43.10.15 765.00 0 

CHELTUIELI - TOTAL 4910 206,813.17 0 

Total titluri   206,813.17 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 206,813.17 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 109,435.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 96,596.17 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 782.00 0 

Burse 59.01 782.00 0 

I. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 5,265.00 0 

Total titluri   5,265.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5,265.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,400.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 2,865.00 0 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 1,229.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,229.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 950.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 279.00 0 

Alte servicii publice generale 54.10.50 4,036.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,036.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1,450.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 2,586.00 0 

II. ÎNVĂŢĂMÂNT 65.10 50.00 0 

Învăţământ nedefinibil prin nivel 65.10.07 50.00 0 

     Învăţământ special 65.10.07.04 50.00 0 

Total titluri   50.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 50.00 0 

2. Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Pufan"   25.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 25.00 0 
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3. Liceul Tehnologic "S. Mehedinţi"   25.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 25.00 0 

III. SĂNĂTATE 66.10 179,851.17 0 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 66.10.06 179,851.17 0 

Total titluri   179,851.17 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 179,851.17 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 97,747.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 81,322.17 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 782.00 0 

Burse 59.01 782.00 0 

     Spitale generale 66.10.06.01 178,401.17 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 178,401.17 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 96,547.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 81,072.17 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 782.00 0 

Burse 59.01 782.00 0 

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   138,959.17 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 138,959.17 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 75,923.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 62,286.17 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 750.00 0 

Burse 59.01 750.00 0 

2. Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"   21,829.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21,829.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 8,227.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 13,585.00 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 17.00 0 

Burse 59.01 17.00 0 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   17,613.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 17,613.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 12,397.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 5,201.00 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 15.00 0 

Burse 59.01 15.00 0 

     Unităţi medico-sociale 66.10.06.03 1,450.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,450.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1,200.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 250.00 0 

IV. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 67.10 16,412.00 0 

Total titluri   16,412.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16,412.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5,750.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 10,662.00 0 

Servicii culturale 67.10.03 16,412.00 0 

Total titluri   16,412.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16,412.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5,750.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 10,662.00 0 

Biblioteci publice naţionale 67.10.03.01 50.00 0 

Total titluri   50.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 50.00 0 

   Muzee 67.10.03.03 11,575.00 0 

     Muzeul de Artă Vizuală   1,090.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,090.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 700.00 0 
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Titlul II Bunuri şi servicii 20 390.00 0 

      Muzeul de Istorie   2,445.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2,445.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 850.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,595.00 0 

      Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   8,040.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8,040.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,200.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 5,840.00 0 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 4,787.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,787.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,000.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 2,787.00 0 

V. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.10 4,172.00 0 

Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.10.12 4,172.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,172.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,700.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,472.00 0 

VI. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 83.10 1,063.00 0 

Agricultură 83.10.03 1,063.00 0 

    Camere agricole 83.10.03.07 1,063.00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,063.00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 838.00 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 225.00 0 

DEFICIT   -23,146.00 0 

    
*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 

   
 



HOTĂRÂREA Nr. 50 din 30 martie 2016 
Pag. nr. 13 

 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care 
credite bug. 

destinate 
stingerii 
plăţilor 

restante 
 

1 2 3 4 

VENITURI - TOTAL 00.01 16,875 0 

I. VENITURI CURENTE 00.02 7,219 0 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 7,219 0 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 7,219 0 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.10 7,219 0 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 7,219 0 

IV. SUBVENŢII 00.17 9,656 0 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 00.18 9,656 0 

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 9,656 0 

         Subvenţii din bug. locale pentru finanţarea cheltuielilor de 
capital din domeniul sănătăţii 

43.10.14 7,427 0 

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”   5,464 0 

2. Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”   163 0 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   1,800 0 

         Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de 
dezvoltare 

43.10.19 2,229 0 

 1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor   22 0 

 2. Serv. public judeţean de adm. a dom. public şi privat    900 0 

 3. Muzeul de artă vizuală   4 0 

 4. Muzeul de istorie   784 0 

 5. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   183 0 

 6. Centrul cultural „Dunărea de Jos”   116 0 

 7. Unitatea medico-socială Găneşti   220 0 

CHELTUIELI - TOTAL 4910 16,895 0 

Total titluri   16,895 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 16,895 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 16,895 0 

    Active fixe 71.01 15,095 0 

           Construcţii 71.01.01 4,468 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 8,898 0 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 37 0 

           Alte active fixe  71.01.30 1,692 0 

    Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 1,800 0 

I. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 922 0 

Total titluri   922 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 922 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 922 0 

    Active fixe 71.01 922 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 865 0 

           Alte active fixe  71.01.30 57 0 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 22 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 22 0 

    Active fixe 71.01 22 0 

           Alte active fixe  71.01.30 22 0 
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Alte servicii publice generale 54.10.50 900 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 900 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 900 0 

    Active fixe 71.01 900 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 865 0 

           Alte active fixe  71.01.30 35 0 

III. SĂNĂTATE 66.10 14,576 0 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 66.10.06 14,576 0 

Total titluri   14,576 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 14,576 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 14,576 0 

    Active fixe 71.01 12,776 0 

           Construcţii 71.01.01 4,044 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 7,870 0 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 10 0 

           Alte active fixe  71.01.30 852 0 

    Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 1,800 0 

     Spitale generale 66.10.06.01 14,576 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 14,576 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 14,576 0 

    Active fixe 71.01 12,776 0 

           Construcţii 71.01.01 4,044 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 7,870 0 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 10 0 

           Alte active fixe  71.01.30 852 0 

    Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 1,800 0 

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”   12,371 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12,371 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 12,371 0 

    Active fixe 71.01 10,571 0 

           Construcţii 71.01.01 2,544 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 7,407 0 

           Alte active fixe  71.01.30 620 0 

    Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 1,800 0 

2. Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”   295 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 295 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 295 0 

    Active fixe 71.01 295 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 163 0 

           Alte active fixe  71.01.30 132 0 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   1,910 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,910 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 1,910 0 

    Active fixe 71.01 1,910 0 

           Construcţii 71.01.01 1,500 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 300 0 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 10 0 

           Alte active fixe  71.01.30 100 0 

IV. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 67.10 1,087 0 

Total titluri   1,087 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,087 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 1,087 0 

    Active fixe 71.01 1,087 0 

           Construcţii 71.01.01 424 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 80 0 

           Alte active fixe  71.01.30 583 0 

Servicii culturale 67.10.03 1,087 0 
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Total titluri   1,087 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,087 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 1,087 0 

    Active fixe 71.01 1,087 0 

           Construcţii 71.01.01 424 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 80 0 

           Alte active fixe  71.01.30 583 0 

   Muzee 67.10.03.03 971 0 

     Muzeul de Artă Vizuală   4 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 4 0 

    Active fixe 71.01 4 0 

           Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01.30 4 0 

      Muzeul de Istorie   784 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 784 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 784 0 

    Active fixe 71.01 784 0 

           Construcţii 71.01.01 424 0 

           Alte active fixe  71.01.30 360 0 

      Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   183 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 183 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 183 0 

    Active fixe 71.01 183 0 

           Alte active fixe  71.01.30 183 0 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 116 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 116 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 116 0 

    Active fixe 71.01 116 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 80 0 

           Alte active fixe  71.01.30 36 0 

V. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.10 220 0 

Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.10.12 220 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 220 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 220 0 

    Active fixe 71.01 220 0 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 20 0 

           Alte active fixe  71.01.30 200 0 

VI. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 83.10 90 0 

Agricultură 83.10.03 90 0 

    Camere agricole 83.10.03.07 90 0 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90 0 

Titlul X Active nefinanciare 71 90 0 

    Active fixe 71.01 90 0 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 83 0 

           Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 7 0 

DEFICIT   -20 0 

    
*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 

   
 



 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 51     

din 30 martie 2016 
 

privind: desemnarea şi validarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în 
cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele  Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.729/28.03.2016 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere Legea nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din 
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 

Având în vedere prevederile art. 7 din anexa I la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Gogoncea 
Dan–Lilion, ca membru  în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi. 

 
Art.2. Se validează desemnarea nominală a domnului Gogoncea Dan–Lilion, consilier 

judeţean, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 
Art.3. Hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi nr. 115 din 25 septembrie 2012 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi şi nr. 174 din 31 octombrie 2012 privind validarea desemnării nominale 
a unor membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi se modifică în mod 
corespunzător. 

 
  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Galaţi, Corpului Naţional al Poliţiştilor, Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia 
Grigorescu” al Judeţului Galaţi, Poliţiei Locale Galaţi, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Galaţi şi membrilor acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş 

 


