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HOTĂRÂREA NR. 61
din 24 aprilie 2017
privind: transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.493/18.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
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 avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea 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. unic. Se transformă posturile de la poziţiile nr. 45, 54, 91, 92, 100 şi 105 din statul de funcţii
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017
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ANEXĂ

Funcţia publică

de conducere

de execuţie/ nivel
de salarizare

Clasa

Nr.
crt.

Funcţia contractuală
Gradul
profesional

Nivelul şi specialitatea studiilor
de conducere

Administrator
Public

1
2

3
4

Secretar al
judeţului

Studii superioare juridice sau administrative

DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE
Director
executiv
Director
executiv adjunct

studii superioare economice
studii superioare economice

Compartimentul analiză, sinteză şi derulare programe comunitare
5
6
7
8

vacant

vacant

consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I

superior
principal
superior
debutant

studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice

superior
superior
superior
asistent
superior

studii superioare economice
studii superioare
studii superioare
studii superioare economice
studii superioare economice

Compartimentul contabilitate
9
10
11
12
13

vacant

consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I

Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date
14
15
16
17
18

vacant

consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I

superior
debutant
superior
superior
superior

studii superioare economice
studii superioare
studii superioare
studii superioare
studii superioare

Compartimentul buget, sănătate şi învăţământ special
19

consilier

I

principal

studii superioare economice

de execuţie

Treapta
profesională

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

Nivelul
şi specialitatea studiilor

Studii superioare
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20
21
22

vacant

23

vacant

24
25
26
27
28
29

Şef serviciu

consilier
consilier
consilier

Vacant

vacant

I
I
I

superior
debutant
asistent

studii superioare economice
studii superioare
studii superioare economice
Inspector de
specialitate

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

I
I
III
I
I

superior
principal
superior
superior
superior

Compartiment asigurarea calităţii
consilier
I
superior
consilier
I
superior

30
31

studii superioare administrative
studii superioare tehnice
studii superioare socio-umane
studii medii
studii superioare juridice
studii superioare socio-umane

studii superioare economice
studii superioare economice

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
32
33
34
35
36
37
38
39

Şef serviciu
auditor
auditor
auditor
auditor
auditor
auditor
consilier

vacant
vacant

vacant

I
I
I
I
I
I
I

superior
asistent
asistent
superior
asistent
principal
superior

studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALǍ
40
41
42

Director
executiv
Director
executiv adjunct
Director
executiv adjunct

Vacant temporar
(temporar ocupat)

studii superioare
Studii superioare tehnice sau economice
studii superioare administrative

Compartimentul programe
43
44
45
46
47

vacant

consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I

superior
superior
superior
superior
superior

Compartimentul de cooperare internaţională

studii superioare administrative
studii superioare tehnice
studii superioare inginereşti
studii superioare administrative
studii superioare

Studii superioare
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48
49
50
51
52
53
54

consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I
I
I

superior
superior
superior
asistent
superior
superior
asistent

studii superioare socio-umane
studii superioare
studii superioare tehnice
studii superioare socio-umane
studii superioare socio-umane
studii superioare economice
studii superioare

Compartimentul Centrul Europe Direct
55
56
57
58
59
60

Centrul Europe Direct Galaţi
consilier
I
superior
temporar vacant
consilier
I
superior
consilier
I
superior
Centrul integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră
consilier
I
superior
consilier
I
superior
consilier
I
superior

studii superioare socio-umane
studii superioare economice
studii superioare juridice
studii superioare administrative
studii superioare socio-umane
studii superioare juridice

SERVICIUL LICITAŢII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICǍ ŞI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE
61
62
63
64
65

Şef serviciu
vacant

consilier
consilier
consilier
consilier
Unitate Implementare Proiecte
66
consilier
67
consilier
68
consilier

I
I
I
I

asistent
principal
superior
superior

Studii superioare economice
studii superioare
studii superioare economice
studii superioare tehnice
studii superioare

I
I
I

superior
superior
superior

studii superioare economice
studii superioare tehnice
studii superioare economice

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
69
70
71
72
73

74
75
76

vacant

studii superioare de arhitectură
sau construcţii
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului
Consilier
I
asistent
studii superioare
Consilier
I
superior
studii superioare tehnice
Consilier
I
superior
studii superioare administrative
Consilier
I
superior
studii superioare tehnice

Şef serviciu

Serviciul investiţii şi urmăriri contracte
Vacant
(temporar ocupat)
Consilier
I
Superior
Consilier
I
Superior

Arhitect şef

Studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
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77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

vacant
temporar vacant
temporar vacant

Şef serviciu

vacant

vacant
vacant

96

I
I
I
I
I

Superior
asistent
Superior
Superior
superior

studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice

Serviciul drumuri şi poduri
Vacant
(temporar ocupat)
Consilier
I
Consilier
I
Consilier
I
Consilier
I
Consilier
I
Consilier
I
consilier
I
Consilier
I
Consilier
I
consilier
I

superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
debutant
superior
superior

studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare inginereşti
studii superioare inginereşti
studii superioare inginereşti

Autoritatea judeţeană de transport public
consilier
I
superior
consilier
I
superior

93
94

95

Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

DIRECŢIA PATRIMONIU
Director
executiv
Director
Vacant
executiv adjunct

Studii superioare tehnice
Studii superioare tehnice

studii superioare tehnice
Studii superioare

Serviciul patrimoniu public
97
98
99
100
101

Şef serviciu

Vacant

102
103
104
105
106

vacant

vacant
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I

superior
superior
principal
superior

studii superioare
studii superioare tehnice
studii superioare administrative
studii superioare juridice sau economice
studii superioare juridice
Inspector de
specialitate
magaziner
Inspector de
specialitate
Inspector de
specialitate
muncitor calificat
(c. şalupă)

I

Studii superioare
studii medii sau generale

I

studii superioare

I

Studii superioare economice

I

studii medii sau generale
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107

paznic

studii medii sau generale

Serviciu patrimoniu privat
108
109
110

studii superioare administrative
sau juridice
studii superioare tehnice
Studii superioare

Şef serviciu
consilier
Consilier

I
I

superior
asistent

Inspector de
specialitate

I

şofer

I

113

şofer

I

114

şofer

I

115
116

şofer
Administrator

I
I

117

şofer

I

118

şofer

I

111
112

119
120
121
122
123
124
125
126
127

vacant

Şef serviciu

temporar vacant

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE
Vacant
(temporar ocupat)
consilier juridic
I
superior
consilier juridic
I
superior
consilier juridic
I
superior
consilier juridic
I
superior
consilier juridic
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
superior
consilier juridic
I
debutant

Studii superioare
studii medii de spec. sau generale şi curs
de calif. de spec.
studii medii de spec. sau generale şi curs
de calif. de spec.
studii medii de spec. sau generale şi curs
de calif. de spec.
studii medii de spec. sau generale şi curs
de calif. de spec.
studii medii
studii medii de spec. sau generale şi curs
de calif. de spec.
studii medii de spec. sau generale şi curs
de calif. de spec.

studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice

Compartimentul cancelarie
128
129
130
131
132
133

134
135

vacant

consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I
I

Compartimentul registratură
referent
III
vacant

superior
superior
principal
superior
superior
superior

superior

studii superioare administrative
studii superioare administrative
studii superioare administrative
studii superioare
studii superioare
studii superioare

studii medii
referent

IA

studii medii
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Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP
136
137
138
139

consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I

superior
superior
superior
asistent

studii superioare
studii superioare
studii superioare
studii superioare

Compartimentul tehnică administrativă şi Monitor Oficial
140
141
142

consilier
consilier
consilier

I
I
I

superior
principal
superior

studii superioare administrative
studii superioare
studii superioare administrative

Cabinet Preşedinte
143
144
145
146

Vacant parțial
(1/2)

ADMINISTRATOR PUBLIC
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

1
125
17
108

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE

20
146

studii superioare
Studii superioare
Studii superioare
studii superioare
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HOTĂRÂREA NR. 62
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.254/18.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi nr. 1.304/10.04.2017, înregistrată
la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3.254/10.04.2017;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/28.03.2017 privind
modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile Hotărârii
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 212/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean
Galaţi.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, care răspunde şi
de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
CENTRULUI CULTURAL „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI
CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
ART.1. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este un aşezământ cultural, instituţie publică, cu
personalitate juridică, subordonată Consiliului Județean Galaţi.
ART.2. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi funcţionează ca instituţie bugetară în subordinea
Consiliului Judeţean Galaţi care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit
responsabilităţilor ce-i revin prin lege şi prin Hotărârea nr. 295/24.12.1999 a Consiliului Judeţean Galaţi.
ART.3. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este o instituţie profesionistă de specialitate având drept
misiune cunoaşterea valorii culturii şi artei naţionale şi universale, cercetarea, conservarea şi promovarea
tradiţiei şi creaţiei populare româneşti şi ale etniilor aflate pe teritoriul judeţului Galaţi şi organizarea de
cursuri teoretice şi practice necesare formării deprinderilor artistice.
ART.4. Titulatura instituţiei este Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi funcţionează în sediul din
Galaţi, Str. Domnească nr. 61, conform Hotărârii nr. 295/24.12.1999 a Consiliului Judeţean Galaţi.
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CAP. II. PRINCIPII ŞI OBIECTIVE
ART.5. În activitatea sa, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi se conduce după următoarele principii:
1. Deplina libertate a spiritului creator;
2. Autonomia actului cultural;
3. Neangajarea politică;
4. Autonomia instituţiei în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor proprii, în raport cu autorităţile locale şi
centrale;
5. Dreptul şi datoria instituţiei ca, în cadrul stabilit de prezentul regulament, să-şi profileze activitatea în
funcţie de specificul etno şi socio-cultural al locului;
6. Primordialitatea valorii şi şansei egale la cultură.
ART.6. Obiectivele principale ale activităţii Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi sunt:
1. Organizarea activităţilor de promovare a cunoaşterii valorii culturii şi artei naţionale şi universale de
dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale populaţiei judeţului Galaţi şi Euroregiunii Dunărea de
Jos în domeniile cultural artistice, recreativ distractive;
2. Organizarea în mod permanent de expoziţii de arte vizuale, expoziţii itinerante, expoziţii aniversare,
colecţii, întâlniri de toate genurile cu oameni de cultură şi artă, scriitori, cenacluri, cercuri de studii, cursuri de
cultură generală, servicii de cinematecă şi de spectacole video, festivaluri, studiouri metodice ale artei de
amatori, cluburi de animaţie culturală şi alte activităţi de petrecere a timpului liber;
3. Cercetarea, conservarea şi promovarea tradiţiei şi creaţiei populare româneşti şi ale etniilor aflate pe
teritoriul judeţului Galaţi şi Euroregiunii Dunărea de Jos;
4. Organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare formări deprinderilor artistice pentru mişcarea
artistică;
5. Promovarea actului de cultură prin acţiuni organizate pe domeniile de activitate specifice;
6. Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ei ca document etno-cultural;
7. Dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de
exprimare artistică;
8. Promovarea bunurilor culturii populare tradiţionale sau contemporane, integrarea lor, ca marcă a identităţii
etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori;
9. Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniul cunoaşterii, păstrării şi
valorificării tradiţiei şi creaţiei populare, cercetare, documentare şi valorificare a folclorului muzical-literar al
tradiţiilor şi obiceiurilor;
10. Cercetare, conservare şi valorificare (scris şi scenic) a folclorului coregrafic;
11. Realizarea unor lucrări de specialitate pentru participarea la diferite simpozioane precum şi publicarea lor
în reviste şi cărţi de specialitate;
12. Editarea de publicaţii (cărţi, reviste, etc.) în domeniul cultural;
13. Producerea de fonograme şi videograme;
14. Dezvoltarea de structuri comerciale (meşteşugăreşti şi altele), care să valorifice creaţia populară şi nu
numai.
15. Oferirea de servicii şi produse culturale diverse care să satisfacă nevoile culturale comunitare în scopul
creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală.
CAP. III. COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII
ART.7. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, prin personalul de
specialitate în domenii cultural-artistice, exercită următoarele atribuţii:
1. Cercetează şi evaluează realitatea fenomenului culturii populare, dinamica tradiţiei şi urmăreşte prioritar
scopuri aplicative; desfăşoară această activitate din proprie iniţiativă sau în cooperare, pe bază de contract cu
instituţii şi centre ştiinţifice de profil, cu instituţii culturale, organizaţii economice şi alţi beneficiari;
2. Colecţionează şi tezaurizează date şi valori spirituale reprezentative ale creaţiilor culturale şi populare;
3. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi poate să-şi constituie formaţii artistice proprii de amatori şi
profesionişti sau să instruiască, la solicitare, ansambluri folclorice din localităţile judeţului;
4. Iniţiază măsuri stimulative pentru consacrarea şi apărarea statutului creatorilor şi performerilor tradiţiei
populare, pentru protecţia datinilor şi valorilor împotriva agenţilor poluanţi, având competenţa de a acorda
premii (inclusiv în bani), distincţii şi alte stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare;
5. Asigură asistenţă metodică de specialitate aşezămintelor culturale în activitatea de stimulare şi valorificare
a tradiţiei şi creaţiei populare;
6. Acordă asistenţă metodică, la cererea societăţilor şi asociaţiilor cultural-artistice, celorlalte organizaţii cu
preocupări în domeniu;
7. Iniţiază şi realizează programe de valorificare culturală, ştiinţifică şi artistică a tradiţiei şi creaţiei populare,
fiind autorizat pentru activitatea de editare şi difuzare;
8. Contribuie la atestarea artiştilor liber profesionişti şi a artiştilor individuali;
9. Organizează cursuri teoretice şi practice în diverse specializări artistice asigurând personal calificat şi
dotarea materială necesară;
10. Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii naţionale şi universale.
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ART.8. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi colaborează cu
institute şi centre ştiinţifice de profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi
de artă, uniuni de creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee de artă, fundaţii şi societăţi culturale,
publicaţii şi edituri, mijloace de comunicare în masă şi altele.
ART.9. Activitatea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi se materializează în:
1. Studii, culegeri şi cercetări de teren în domeniul culturii, al creaţiei populare, în vederea constituirii de
arhive ştiinţifice, a organizării de sesiuni, simpozioane, colocvii şi alte acţiuni de valorificare publică a
rezultatelor cercetării ştiinţifice;
2. Valorificarea culturii, valorificarea tradiţiei şi creaţiei populare, prin concursuri, expoziţii, gale, tabere,
saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători şi alte acţiuni de stimulare a creativităţii în toate genurile
artei şi a publicării în monografii, culegeri literare, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte lucrări
de profil;
3. Selecţia, protecţia şi promovarea valorilor autentice ale creaţiei populare, combaterea poluării şi degradării
tradiţiei;
4. Schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, profesioniste cu instituţii de profil din ţară şi străinătate, turnee
artistice, interne şi externe, festivaluri interjudeţene, naţionale şi internaţionale, manifestări organizate în
cooperare, vizite şi schimburi de delegaţii, stagii reciproce de specialitate.
CAP. IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
ART.10. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este structurat conform organigramei şi statului de funcţii,
aprobate prin hotărâre de către autoritatea coordonatoare, Consiliul Judeţean Galaţi.
ART.11. Conducerea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este asigurată de către Manager, conform
prevederilor Contractului de Management.
ART.12. Numirea și eliberarea din funcţie a Managerului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi se face
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi conform legislației în vigoare.
CAP. V. ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR CENTRULUI CULTURAL „DUNĂREA DE JOS”
GALAŢI
ART.13 Managerul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi are următoarele atribuţii:
1. Asigură conducerea și buna administrare a activității pe care o reprezintă;
2. Reprezintă instituția în raporturile dintre terți, în limitele de competență stabilite prin contractul de
management;
3. Asigură dezvoltarea şi implementarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural “Dunărea
de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
4. Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl înaintează spre aprobare Consiliului Judeţean Galaţi;
5. Aprobă calendarul manifestărilor cultural-artistice şi ştiinţifice şi îl înaintează spre aprobare Consiliului
Judeţean Galaţi;
6. Aprobă proiectul planului de şcolarizare;
7. Propune spre aprobare Consiliului Judeţean Galaţi nivelul taxelor şcolare, nivelul tarifelor pentru prestaţiile
culturale realizate şi sursele altor venituri;
8. Conduce şi îndrumă întreg procesul de învăţământ conform planurilor de învăţământ, programelor analitice
elaborate şi a planului de şcolarizare aprobat;
9. Propune spre aprobare Consiliului Judeţean Galaţi criterii pentru reducerea totală sau parţială a taxelor
şcolare pentru anumite discipline sau pentru unele categorii de elevi;
10. Propune modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare
ale instituţiei, supunându-le spre aprobare Consiliului Judeţean Galaţi;
11. Întocmeşte Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă și Codul de Conduită Etică ale Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”;
12. Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare;
13. Dezbate şi aprobă desfăşurarea unor manifestări de anvergură care nu au fost incluse în calendarul anual
şi le înaintează spre aprobare Consiliului Judeţean Galaţi;
14. Răspunde în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi şi a Consiliului Judeţean Galaţi de respectarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei;
15. Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de specializare;
16. Aprobă planificarea concediilor de odihnă;
17. Aplică actele normative şi administrative în vigoare incidente activităţii instituţiei;
18. Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă a personalului din
subordine, promovează, recompensează şi sancţionează conform normelor în vigoare;
19. Elaborează strategiile şi programele de activitate şi coordonează îndeplinirea lor;
20. Aprobă sau respinge cererea pentru cumul de funcţii sau colaborări cu altă unitate a personalului
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, cu respectarea legislaţiei în materie;
21. Aprobă eliberarea actelor de studii;
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22. Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în limitele prevăzute
de lege.
23. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde pentru modul lor de
realizare
ART.14. În exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite decizii.
ART.15. Compartiment Resurse Umane, Salarizare are următoarele atribuții:
1. Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice specifice;
2. Întocmeşte structura organizatorică detaliată a instituţiei(organigrama);
3. Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat;
4. Întocmeşte statul de funcții al instituţiei, ori de câte ori situaţia o impune, şi lunar statul nominal de funcţii;
5. Întocmeşte statul nominal al personalului instituției asigurând aplicarea corectă a tuturor drepturilor
salariale;
6. Urmăreşte şi asigură aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare cu privire la încadrarea, salarizarea şi
promovarea personalului din instituţie;
7. Asigură organizarea concursurilor şi întocmirea documentaţiei specifice;
8. Întocmeşte contractele individuale de muncă a salariaţilor şi actele adiţionale aferente acestora atunci când
situaţia o impune;
9. Elaborează proiectele de decizii emise de Managerul instituţiei;
10. Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;
11. Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor;
12. Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la serviciu a personalului;
13. Elaborează și actualizează planul anual de perfecţionare profesională şi îl supune spre aprobare conducerii
instituţiei;
14. Eliberează adeverinţe şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, la solicitarea salariaţilor sau alte
persoane fizice şi juridice;
15. Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, acordarea grade
profesionale, acordare tranşe vechime, dosare pensionare, încheiere, modificare, desfacere contracte de
muncă în conformitate dispoziţiile legale în vigoare;
16. Face propuneri de modificare a fişelor de post când situaţia o impune;
17. Elaborează documentaţii cu privire la programarea şi efectuarea C.O., recuperări, C.F.S.;
18. Verifică şi asigură întocmirea pontajelor pentru salariaţii instituţiei cu respectarea legislației specifice în
vigoare;
19. Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific;
20. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
Art.16. Compartiment Proiecte, Programe Europene are următoarele atribuții:
1. Elaborează propuneri pentru iniţierea unor proiecte de finanţare externă.
2. Fundamentează şi elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli pentru proiectele derulate de Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”;
3. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul proiectelor
derulate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”;
4. Coordonează şi verifică întocmirea documentaţiei cu privire la decontarea cheltuielilor din proiectele
derulate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”;
5. Se informează în permanenţă cu privire la existenţa de fonduri nerambursabile pentru domeniul cultural;
6. Urmăreşte implementarea legislaţiei, politicilor şi strategiilor, stabilite de către Consiliul Judeţului Galaţi
şi Centrul Cultural „Dunărea de Jos” cu privire la accesarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
7. Elaborează cererile de finanţare şi documentaţiile specifice proiectelor de finanţare pentru Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”;
8. Participă la implementarea şi monitorizarea proiectelor în cadrul cărora este nominalizată ca membru al
echipei de proiect;
9. Colaborează cu instituţii şi organizaţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale în vederea elaborării şi
promovării de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul Cultural „Dunărea de Jos” este beneficiar sau
partener,
10. Menţine relaţii de colaborare cu Autorităţile de Management şi Secretariatele Tehnice stabilite în cadrul
programelor de finanţare accesate;
11. Participă la simpozioanele organizate în vedere promovării programelor de finanţare active;
12. Întocmeşte informări şi rapoarte privind proiectele derulate, în derulare şi de perspectivă în cadrul cărora
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” este beneficiar sau partener;
13. Îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de specialitate şi participă la
cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări în domeniul programelor de finanţare;
14. Asigură, atunci când este cazul, traducerea materialelor necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
15. Asigură arhivarea documentelor create;
16. Face propuneri de modificare a fişelor posturilor când situaţia o impune;
17. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
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ART.17. Serviciul Financiar, Contabilitate, Achiziții, Administrativ are următoarele atribuţii:
I. Compartimentul Financiar, Contabilitate, Achiziții are următoarele atribuții:
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural “Dunărea
de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
2. Asigură funcţionarea compartimentului financiar, contabilitate;
3. Întocmeşte, împreună cu Managerul, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli asigurând adaptarea lui la realizarea
acţiunilor specifice;
4. Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în condiţiile prevăzute
de legislaţia în vigoare;
5. Urmăreşte executarea bugetului de venituri şi cheltuieli în scopul utilizării judicioase a fondurilor alocate,
informând conducerea instituției de măsurile operative ce trebuie luate pentru asigurarea realizării sarcinilor
planificate;
6. Conduce evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor legale în vigoare;
7. Exercită Control Financiar Preventiv şi organizează controlul financiar propriu;
8. Asigura exerciţiul financiar-contabil care începe la 01 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie a fiecărui an,
asigurând încadrarea în creditele bugetare aprobate;
9. Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lui la termenele prevăzute;
10. Elaborează note observatorii legate de activitatea desfăşurată, răspunzând în faţa Managerului şi a
organelor ierarhic superioare de nerespectarea legilor în vigoare;
11. Asigură repartizarea sarcinilor financiar-contabile, de salarizare şi administrativ - gospodăreşti pe salariaţi
şi compartimente;
12.Calculează drepturile salariale conform pontajului, întocmeşte statul de plată de salarii şi fluturaşii;
13. Răspunde, prin semnătură, alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale;
14. Asigură anual sau ori de cate ori situaţia o impune efectuarea inventarierii patrimoniului şi valorificarea
acestuia;
15. Asigură coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare externă;
16. Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând
totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii;
17.Întocmeşte și actualizează, pe baza strategiei programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din
domeniul culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii/birouri/compartimente, necesarul
anual de achiziţii;
18.Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică – licitaţie deschisă, licitaţie
restrânsă, dialog competitiv, negociere, cerere de oferte;
19.Realizează şi întocmeşte documentaţia cu privire la achiziţiile directe din catalogul electronic din cadrul
Sistemului Electronic de Achiziţii Publice;
20.Întocmeşte raportul electronic anual privind achiziţiile publice;
21.Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice;
22.Solicită şi urmăreşte obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute de reglementările legale pentru
promovarea investiţiilor publice;
23.Verifică proiectele tehnice, urmărind încadrarea acestora în prevederile studiilor de fezabilitate, precum şi
respectarea condiţiilor din acordurile emise;
24.Verifică documentaţiile tehnico-economice şi supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale
obiectivelor de investiţii definitivate ca urmare a rezultatelor procedurilor de achiziţii publice pentru lucrările
noi şi a celor modificate ca urmare a indexărilor legale cu încadrarea în limita valorică conform legislației în
vigoare privind finanţele publice cu avizul în prealabil al ordonatorului principal de credite;
25.Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare lunare cu privire la Cheltuielile de
capital;
26.Centralizează realizările fizice şi valorice lunare, trimestriale şi anuale corelându-le cu datele din
Compartimentul Financiar, Contabilitate, Achiziții pentru programul de investiţii al instituţiei;
27.Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la realizarea achiziţiilor în
general şi a investiţiilor în special;
28.Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific;
29.Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor de achiziţii şi asigură derularea
procedurilor până la adjudecarea ofertelor câştigătoare şi încheierea contractelor;
30.Face propuneri de modificare a fişelor de post când situaţia o impune;
31.Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
II. Biroul Administrativ are următoarele atribuții:
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural “Dunărea
de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
2. Organizează şi răspunde de paza sediului, întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor
de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi de încălzire;
3. Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei;
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4. Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu respectarea
prevederilor legale privind achiziţiile publice;
5. Gestionează activele aflate în patrimoniul instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
6. Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele care le însoţesc şi
controlează cât este posibil calitatea acestora; Răspunde de depozitarea lor în bune condiţii pentru a se evita
degradarea respectându-se şi normele de protecţia muncii şi PSI;
7. Ţine evidenţa tehnico operativa a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor conform
reglementărilor legale în vigoare;
8. Întocmeşte documentaţia cu privire obiectele de inventar şi mijloacele fixe uzate fizic şi moral şi propune
demararea operaţiunilor de casare/decasare;
9. Urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte
încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor;
10. Verifică instalaţia tehnico-sanitară din spaţiile aferente Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, notează
defectele şi întocmeşte necesarul de materiale pentru reparaţii pe care le şi execută atunci când situaţia o
impune;
11. Montează şi demontează lămpile electrice cu incandescenţă şi a siguranţelor;
12. Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând
totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
13. Asigură arhivarea documentelor create;
14. Face propuneri de modificare a fişelor de post când situaţia o impune;
15. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
ART.18. Serviciul Marketing, Editură, Studio Înregistrări Audio, Sonorizare are următoarele atribuţii:
I. Biroul Marketing – Editură are următoarele atribuții::
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural
“Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
2. Răspunde de relaţia instituţiei cu organizaţiile sindicale;
3. Concepe, realizează şi distribuie materiale de promovare (broşuri, pliante etc.);
4. Stabileşte contacte, gestionează derularea relaţiilor cu instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale, cu
fundaţii, companii, foruri culturale din ţară şi străinătate;
5. Derulează programe în colaborare cu aceste instituţii sau facilitează realizarea unor programe comune
între acestea şi alte servicii/birouri/compartimente ale Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
6. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate;
7. Concepe documentaţia, în colaborare cu Compartimentul Financiar, Contabilitate, Achiziții pentru
obţinerea de resurse financiare;
8. Participă la redactarea documentaţiilor (materiale de promovare, broşuri, pliante, documentaţii pentru
obţinerea de finanţări, corespondenţă cu alte instituţii etc.), la solicitarea angajaţilor altor
servicii/birouri/compartimente ale Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
9. Organizează/coordonează programe şi evenimente (festivaluri, concursuri, târguri, expoziţii, spectacole,
etc.) al căror specific nu intră în sfera activităţii celorlalte servicii/birouri/compartimente;
10. Realizează servicii de impresariat, cercetare marketing, publicitate;
11. Realizează materialele video necesare în colaborare cu şefii de servicii/birouri sau coordonatorii de
proiecte;
12. Concepe şi realizează, împreună cu Managerul, Raportul de activitate şi Programul de activităţi ale
Centrului Cultural „Dunărea de Jos”(în colaborare ce ceilalţi colegi şi şefi de servicii/birouri şi
compartimente);
13. Prelucrează şi stochează pe suport magnetic materialele filmate la toate acţiunile Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” în vederea păstrării lor în arhivă;
14. Editează, tipăreşte şi difuzează cărţi şi alte publicaţii în domeniul tradiţiei şi creaţiei populare;
15. Coordonează activitatea redacţiei şi a editurii, precum şi şedinţele redacţionale;
16. Organizează baza de date şi acordă I.S.B.N – uri;
17. Raportează la Agenţia Naţională I.S.B.N. activitatea editorială la nivel naţional spre a fi inclusă în
Catalogul Internaţional al Editurilor;
18. Editează, tipăreşte şi difuzează anuare ştiinţifice şi artistice, reviste culturale, albume şi alte publicaţii
ştiinţifice şi de divertisment;
19. Este responsabil de editare, alege subiecte de actualitate şi le adaptează la formatul şi structura Revistei
„Dunărea de Jos” şi urmăreşte operaţiunea de tipărire a acesteia;
20. Concepe materiale cu privire la acţiunile ce pot fi publicate în revista „Dunărea de Jos” sau în alte
publicaţii;
21. Realizează cursuri necesare Şcolii de Arte;
22. Elaborează documentaţiile necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte culturale în cadrul
programelor de finanţare nerambursabile existente;
23. Participă la implementarea proiectelor derulate în cadrul unor programe de finanţare nerambursabilă;
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24. Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţiile similare
din ţară şi străinătate;
25. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din cadrul biroului şi al
acţiunilor înscrise în programul instituţiei;
26. Asigură arhivarea documentelor create;
27. Face propuneri de modificare a fişelor posturilor când situaţia o impune.
28. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
II. Compartiment Studio Înregistrări Audio, Sonorizare are următoarele atribuții:
1. Produce şi editează şi difuzează fonograme în domeniile specifice de activitate;
2. Produce, editează şi difuzează (casete, C.D.-uri etc.) fonograme pentru elevii şi absolvenţii cursurilor
Şcolii de Arte;
3. Prestează servicii de înregistrări audio către terţi, contra cost;
4. Propune spre avizare tarifele pentru închirierea studioului de înregistrări;
5. Participă la acţiunile culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţiile similare din ţară şi străinătate;
6. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din cadrul
compartimentului şi al acţiunilor înscrise în programul instituţiei;
7. Asigură arhivarea documentelor create;
8. Face propuneri de modificare a fişelor posturilor când situaţia o impune.
9. Îndeplinește oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
ART.19. Serviciul Cercetare, Valorificare şi Conservare a Tradiţiei Populare; Muzeul Satului „Petru
Caraman”; Muzeul Zonei Pescărești din județul Galați are următoarele atribuţii:
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
2. Cercetarea tradiţiei şi creaţiei populare specifice fiecărei zone etnografice în dinamica ei culturală;
3. Serviciul Cercetare, Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare are ca principal obiectiv cercetarea,
recuperarea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi valorilor culturii populare din zona de Sud a Moldovei şi
Euroregiunii Dunărea de Jos în contextul dezvoltării culturii naţionale şi universale;
4. Dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de
exprimare artistică;
5. Promovarea bunurilor culturii populare tradiţionale sau contemporane, integrarea lor ca marcă a identităţii
etno - culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori;
6. Valorificarea folclorului literar, muzical, coregrafic şi a meşteşugurilor tradiţionale din localităţile
judeţului;
7. Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniul cunoaşterii, păstrării şi
valorificării tradiţiei şi creaţiei populare prin organizarea de cursuri cu animatori culturali şi instructori de
formaţii artistice din judeţ, cursuri ce pot fi urmate de eliberarea unor atestate obţinute în urma unor examene
de specialitate;
8. Iniţiază şi coordonează proiecte de cercetare folclorică în spaţiul euroregional, în domeniul culturii
populare;
9. Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, organizate de instituţii
similare din ţară şi străinătate;
10. Iniţiază şi coordonează programe euroregionale privind revitalizarea valorilor spirituale – culturale ale
minorităţilor etnice de la Dunărea de Jos;
11.Organizează târguri, expoziţii şi festivaluri care să reunească artiştii din alte zone şi promovează acţiunile
proprii;
12. Propune spre editare caiete de folclor, reviste şi volume de specialitate cu scopul de a populariza folclorul
local în judeţ şi în ţară;
13. Propune editarea unor înregistrări audio şi video pentru a le arhiva, promova sau comercializa;
14. Poate propune şi coordona proiecte de înfiinţare a unor obiective culturale tradiţionale, gen „Casă
tradiţională” sau „Muzee săteşti” care să fie integrate circuitului turistic, în contextul dezvoltării
agroturismului;
15. Propune colecţionarea de bunuri cu caracter etnografic, artistic, ştiinţific, reprezentative pentru cultura şi
civilizaţia naţională şi internaţională, în vederea valorificării ştiinţifice, constituirii şi completării
patrimoniului cultural din sud-estul Moldovei şi Euroregiunea Dunărea de Jos;
16. Asigură atunci când necesităţile instituţiei o impun îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din
aşezămintele culturale;
17. Se ocupă de îmbogăţirea Arhivei de Etnografie şi Folclor, structurată pe domeniile Arhiva foto, Arhiva
video, Arhiva scrisă, Arhiva audio;
18. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate;
19. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din cadrul secţiei şi al
acţiunilor organizate;
20. Asigură arhivarea documentelor create;
21. Face propuneri de modificare a fişelor de post când situaţia o impune;
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22. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu respectarea legilor în vigoare;
I. Muzeul Satului „Petru Caraman”1 de la Gârboavele este parte integrantă a Serviciului Cercetare,
Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare şi are următoarele atribuţii:
1. Cercetarea şi documentarea patrimoniului etnografic zonal şi regional;
2. Colecţionarea de bunuri culturale cu caracter etnografic în vederea constituirii şi completării patrimoniului
muzeal;
3. Organizarea evidenţei patrimoniului muzeal deţinut;
4. Depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului deţinut;
5. Promovarea şi valorificarea elementelor de patrimoniu prin intermediul unor expoziţii permanente şi
temporare, participarea şi organizarea unor simpozioane, colocvii, realizarea unor pliante, broşuri, albume,
publicaţii de specialitate
6. Organizează acţiuni de depistare şi achiziţionare a unor elemente ale culturii populare din spaţiul sudmoldovenesc şi integrarea acestora în circuite expoziţionale proprii;
7. Antrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile într-un sistem educaţional destinat
familiarizării acestuia cu civilizaţia rurală şi creaţia artistică populară;
8. Organizarea unor activităţi specifice care să ofere posibilitatea publicului – în special a celor tineri, de a
percepe şi cunoaşte elemente ale creaţiei şi tradiţiei populare din perspectivă participativă, prin demonstraţii
de meşteşug, tabere de creaţie;
9. Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, organizate de instituţii similare
din ţară şi străinătate;
10. Organizează târguri, expoziţii şi festivaluri care să reunească artiştii din alte zone şi promovează acţiunile
proprii;
Identifică şi atrage surse de finanţare în vederea îmbunătăţirii patrimoniului şi pentru acţiunile organizate;
11. Asigură arhivarea documentelor create;
12. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din cadrul serviciului şi al
acţiunilor organizate;
13. Asigură respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural „Dunărea de Jos” referitor
la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
14. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
II. Muzeul Zonei Pescărești din județul Galați2 este parte integrantă a Serviciului Cercetare, Conservare şi
Valorificare a Tradiţiei Populare şi are următoarele atribuţii:
1. Reconstituirea unor valori ale patrimoniului material şi imaterial cu specific pescăresc;
2. Păstrarea şi conservarea unor elemente de identitate locală specifice comunităţilor pescăreşti;
3. Evidenţierea şi promovarea comunităţilor locale situate în partea de est a judeţului Galaţi, în cadrul Zonei
pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară, prin crearea și funcționarea unui Muzeu al Zonei
Pescărești din județul Galați;
4. Recuperarea prin intermediul activității de cercetare a unor informații etnografice aflate în curs de
dispariție;
5. Colecţionarea de bunuri culturale cu caracter etnografic în vederea constituirii şi completării patrimoniului
muzeal;
6. Organizarea evidenţei patrimoniului muzeal deţinut;
7. Depozitarea, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural cu specific pescăresc;
8. Promovarea elementelor de patrimoniu cu specific pescăresc prin intermediul unor expoziţii permanente şi
temporare, participarea şi organizarea unor simpozioane, colocvii, realizarea unor pliante, broşuri, albume,
publicaţii de specialitate;
9. Organizează acţiuni de depistare şi achiziţionare a unor elemente ale culturii populare din spațiul Zonei
pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară şi integrarea acestora în circuite expoziţionale proprii;
10. Antrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile într-un sistem educaţional destinat
familiarizării acestuia cu civilizaţia rurală şi creaţia artistică populară;
11. Organizarea unor activităţi specifice care să ofere posibilitatea publicului – în special a celor tineri, de a
percepe şi cunoaşte elemente ale creaţiei şi tradiţiei populare din perspectivă participativă, prin demonstraţii
pescuit, tabere de creaţie;

1

Muzeul Satului „Petru Caraman” a fost realizat în baza Proiectului intitulat „Muzeul Satului – gospodărie tradiţională”, în cadrul Programului de Vecinătate România –
Moldova 2004 – 2006, aplicant Consiliul Judeţului Galaţi, în parteneriat cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Muzeul Ţinutului Cahul, Raionul Cahul din
Republica Moldova. În baza Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.115 din 28 noiembrie 2008, se stabileşte trecerea „Muzeului Satului – Gospodărie Tradiţională”
din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, în administrarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru o perioadă de
10 ani.
2
Muzeul Zonei Pescărești a fost realizat în baza Proiectului intitulat „Muzeul Zonei Pescărești din județul Galați”, finanţat prin Fondul European de Pescuit (FEP) –
Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, în cadrul „Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre din judeţul Galaţi”, Măsura 6 „Protecția și
conservarea patrimoniului local și cultural, etnografic și de mediu, Operaţiunea 6.3.1. – Amenajarea unităților muzeale, aplicant Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi.
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12. Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, organizate de instituţii
similare din ţară şi străinătate;
13. Organizează târguri, expoziţii şi festivaluri care să reunească artiştii din alte zone şi promovează acţiunile
proprii;
14. Identifică şi atrage surse de finanţare în vederea îmbunătăţirii patrimoniului şi pentru acţiunile organizate;
15. Asigură arhivarea documentelor create;
16. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din cadrul serviciului şi al
acţiunilor organizate;
17. Asigură respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural „Dunărea de Jos” referitor
la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
18. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
ART.20. Şcoala de Arte are următoarele atribuţii:
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural „Dunărea
de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
2. Propune spre aprobare proiectul planului de şcolarizare managerului;
3. Face propuneri pentru modernizarea predării diferitelor discipline sau organizarea activităţilor cu caracter
experimental;
4. Concepe şi organizează activitatea metodică de specialitate întocmind planuri de activitate semestrială cu
acţiuni lunare sub formă de interasistenţe, ore deschise, audiţii muzicale, vizionări spectacole, expoziţii,
comunicări şi referate de specialitate;
5. Analizează şi stabileşte repertoriile de studiu obligatorii pentru fiecare disciplină în parte;
6. Propune conducerii instituţiei planificarea spectacolelor şi expoziţiilor organizate cu elevii pe întreg anul
şcolar;
7. Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice;
8. Se încadrează cu activitatea didactic-pedagogică parcurgând toate etapele procesului de învăţământ
(examen de admitere), audio sau expoziţii trimestriale, examen de sfârşit de an, examen de diplomă, producţii
de sfârşit de an;
9. Ţine la zi evidenţa documentelor şcolare care constă din întocmirea schiţelor şi planurilor de lecţii,
încheierea situaţiei şcolare trimestriale şi anuale, întocmirea caietului profesorului, întocmirea graficului
prezenţei la şcoală a elevilor, desfăşurarea activităţilor metodice planificate;
10. Participă la toate acţiunile organizate în cadrul instituţiei;
11. Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere, urmăreşte încasarea
efectivă a acestora;
12. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate.
13. Organizează cursuri intensive pentru diverse discipline (Coregrafie, Canto, Instrumente, Arte vizuale).
Examenele pentru eliberarea diplome, la finalul unui curs, vor fi susţinute în faţa unei comisii de specialitate
stabilită de conducerea Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
14. Asigură, atunci când necesităţile instituţiei o impun, îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din
aşezămintele culturale;
15. Organizează în condiţii optime Festivaluri/concursuri specifice;
16. Iniţiază, organizează şi participă la acţiunile culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţiile
similare din ţară şi străinătate;
17. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din cadrul serviciului şi al
acţiunilor organizate;
18. Asigură arhivarea documentelor şcolare;
19. Face propuneri de modificare a fişelor de post când situaţia o impune.
20. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
ART.21. Ansamblul Folcloric „DOINA COVURLUIULUI” are următoarele atribuţii:
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural „Dunărea
de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate
2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii se desfăşoară pe stagiuni pe o perioadă de 11 luni;
3. Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, organizate de instituţii
similare din ţară şi străinătate;
4. Iniţierea şi derularea unor proiecte proprii cu caracter cultural-artistic, educativ în organizare proprie sau
în colaborare cu Serviciul Cercetare, Valorificare şi Conservare a Tradiţiei și Creației Populare, asociaţii
profesionale, instituţii publice din ţară şi străinătate, alte activităţi care interesează sfera sa de activitate pe
baza programului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
5. Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă legătură cu serviciile
interne ale instituţiei;
6. Valorifică, orchestrează şi pune în scenă material folcloric muzical şi coregrafic local şi din ţară precum şi
al etniilor din zonă;
7. Produce, editează şi difuzează casete audio, video şi CD-uri precum şi alte produse culturale;
8. Organizează activităţi de impresariat artistic;
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9. Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi străinătate;
10. Participă la manifestări cultural-artistice naţionale şi internaţionale;
11. Organizarea în condiţii optime a Festivalurilor/concursurilor specifice;
12. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate;
13. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din cadrul serviciului şi al
acţiunilor organizate;
14. Asigură arhivarea documentelor create;
15. Face propuneri de modificare a fişelor posturilor când situaţia o impune;
16. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
ART.22. Fanfara „VALURILE DUNĂRII” are următoarele atribuţii:
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural „Dunărea
de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate
2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii se desfăşoară pe stagiuni pe o perioadă de 11 luni;
3. Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, organizate de instituţii
similare din ţară şi străinătate;
4. Iniţiază şi coordonează programe euroregionale privind revitalizarea valorilor spirituale – culturale ale
minorităţilor etnice de la Dunărea de Jos;
5. Participă la activităţile de gen din programului cultural-artistic al Centrului Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi;
6. Organizează alte activităţi artistice compatibile cu obiectul de activitate;
7. Organizarea în condiţii optime a festivalurilor/concursurilor specifice;
8. Prestează servicii culturale publice în judeţ, ţară şi străinătate;
9. Asigură, atunci când necesităţile instituţiei o impun, îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din
aşezămintele culturale;
10. Organizează activităţi de impresariat artistic;
11. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate;
12. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din cadrul serviciului şi al
acţiunilor organizate;
13. Asigură arhivarea documentelor create;
14. Face propuneri de modificare a fişelor de post când situaţia o impune;
15. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu respectarea legilor în vigoare.
CAP. VI. PATRIMONIU ŞI RESURSE FINANCIARE
ART.23. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi dispune de sediu, cu spaţii adecvate activităţii de profil
precum şi dotările aferente: imobile, echipament tehnic audio-vizual, obiecte de inventar, etc.
ART.24. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi deţine şi administrează în regimul proprietăţii publice,
bunurile mobile şi imobile înscrise în listele de patrimoniu.
ART.25. (1) Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi întocmeşte anual proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Finanţelor şi îl supune aprobării Consiliului
Judeţean Galaţi.
(2) În completarea veniturilor proprii, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi primeşte subvenţii de la
bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.
ART.26. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi realizează venituri proprii din:
1. Încasări spectacole şi orice alte manifestări cultural-artistice;
2. Închirieri de spaţii şi bunuri din dotare;
3. Sponsorizări sau donaţii din partea unor instituţii, societăţi comerciale, organizaţii sau persoane fizice din
ţară şi străinătate;
4. Editarea şi difuzarea unor cărţi, reviste, publicaţii proprii de profil, conform prevederilor legale;
5. Prestări servicii culturale;
6. Valorificarea drepturilor de autor;
7. Taxe şcolare şi alte taxe şi tarife;
8. Alte venituri.
ART.27. Fondurile proprii realizate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi aparţin în exclusivitate
acestuia. Destinaţia fondurilor proprii realizate va fi stabilită de către Manager în conformitate cu prevederile
legale şi ale prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.
ART.28. În funcţie de necesităţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi poate efectua cheltuieli directe din
încasări, cu respectarea normelor legale în vigoare.
CAP. VII. RELAŢIILE CENTRULUI CULTURAL „DUNĂREA DE JOS”
ART.29. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi are relaţii de subordonare faţă de Consiliul Judeţean Galaţi
şi relaţii de colaborare cu celelalte instituţii de profil.
CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE
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ART.30. Titulatura instituţiei apare pe firmă şi ştampila instituţiei.
ART.31. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare intră în vigoare la data aprobării de către
Consiliului Judeţean Galaţi şi poate fi modificat doar prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi.

HOTĂRÂREA NR. 63
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea reorganizării Centrului de pregătire pentru o viață independentă ,,Elena” Tîrgu Bujor din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă
„Elena”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.144/18.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
15.821/04.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3.144/06.04.2017;
Având în vedere Hotărârea nr. 4/03.04.2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, privind avizarea reorganizării Centrului de pregătire pentru o viaţă
independentă „Elena” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în
Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena”;
Având în vedere Avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi nr. 3077/SAA/14.03.2017,
înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi la nr. 8.874/20.03.2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul–cadru
de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 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 aprobă reorganizarea Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă
„Elena”.
(2) Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena” va funcţiona ca unitate de asistenţă socială specializată, de tip
rezidenţial, fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, din
subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, cu sediul în oraşul Tg. Bujor, Str. Victoriei nr. 5A, Judeţul Galaţi.
(3) Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena” cu o capacitate de 15 locuri va acorda servicii de găzduire şi
îngrijire, servicii medicale pentru tineri cu handicap mediu sau accentuat, cu vârsta peste 18 ani proveniţi din
centrele de plasament.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017
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HOTĂRÂREA NR. 64
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă
,,Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.145/18.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
15.822/04.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3.145/06.04.2017;
Având în vedere Hotărârea nr. 5/03.04.2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, privind avizarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului
de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul–
cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire şi asistenţă
„Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ „ELENA”
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social de tip
rezidenţial, fără personalitate juridică, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor
minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile
de admitere, serviciile oferite etc.

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 4 din aprilie 2017
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru
angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.
ART.2 Serviciul social Centrului de îngrijire şi asistenţă (CIA) „Elena”, cod serviciu social 8790 CR - D - I,
este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000685, CUI 17094425, şi are sediul în oraşul Tg.
Bujor, strada Victoriei, nr. 5A.
ART.3 Scopul serviciului social Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” este de a asigura persoanelor cu
handicap găzduire, îngrijire, asistenţă şi suport în vederea integrării sociale.
- Să asigure beneficiarilor găzduiţi autonomie şi siguranţă;
- Să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea tinerilor;
- Să asigure asistenţă în vederea integrării sociale a beneficiarilor;
- Să asigure accesul beneficiarilor la servicii medicale în condiţiile prevăzute de lege;
- Să asigure şi să încurajeze legăturile interumane şi cu prioritate menţinerea relaţiilor cu membrii familiei,
acolo unde este posibil;
- Să asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap.
ART.4 (1) Serviciul social CIA „Elena” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de:
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor–cadru
de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului
venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de
către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu modificările şi completările
ulterioare;
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardele minime de
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
(3) Serviciul social CIA ,,Elena” este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi.
ART.5 (1) Serviciul social CIA ,,Elena” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale
care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza
acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi
în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de
calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CIA „Elena” sunt următoarele:
- respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
- protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi
tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni
nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
- asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
- deschiderea către comunitate;
- asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal
mixt;
- ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de
vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
- facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii,
părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
- promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
- asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
- preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate,
pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de
a trăi independent;
- încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în
soluţionarea situaţiilor de dificultate;
- asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
- asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
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- primordialitatea responsabilităţii beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot
confrunta la un moment dat;
- colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CIA „Elena” sunt persoane care îndeplinesc următoarele
condiţii:
- au vârsta peste 18 ani;
- au certificat de încadrare în grad de handicap mediu şi accentuat;
- au domiciliului în județul Galaţi;
- nu au posibilitatea integrării/reintegrării în familie.
(2) Admiterea persoanelor adulte cu handicap în centru se face pe baza cererii solicitantului/reprezentantului
legal, prin Dispoziţie de admitere şi Contract de servicii.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
- transfer la o altă unitate de asistenţă socială;
- integrare/reintegrare în familie;
- deces.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CIA „Elena” au următoarele drepturi:
- să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie
sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
- să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor
privind intervenţia socială care li se aplică;
- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat
situaţia de dificultate;
- să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
- să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
- să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
- să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi;
- dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi
socială;
- dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
- dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o
ingerinţă;
- dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a menţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături
de care tânărul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său
superior;
- dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale;
- are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor
şi personalităţii sale;
- dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile
medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept;
- dreptul la libertate de exprimare;
- dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în
limitele prevăzute de lege;
- tânărul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală
proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul
de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte;
- dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor
tratamente umilitoare ori degradante;
- dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
- dreptul la odihnă;
- trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi timp liber, să participe în mod liber la activităţi
recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii;
- dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale;
- este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CIA ,,Elena” au următoarele obligaţii:
- să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului
individual de intervenţie, să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de
intervenţie;
- să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.);
- să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru;
- să nu părăsească incinta centrului fără învoire;
- să participe la activităţile organizate în centru;
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- să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
- să respecte intimitatea celorlalţi;
- să participe la activităţi de consiliere în grup;
- să nu trateze necorespunzător alte persoane (copii, adulţi);
- să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi;
- să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii;
să respecte proprietatea celorlalți.
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social CIA „Elena” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecţie specială;
3. asistenţă şi îngrijire personală;
4. educație;
5. dezvoltare şi consolidarea deprinderilor viață independentă;
6. consiliere psihosocială şi suport emoţional;
7. supraveghere;
8. reintegrare familială şi comunitară;
9. socializare şi activităţi culturale;
10. îngrijire medicală curentă;
11. preparare hrană caldă;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.;
2. promovarea imaginii centrului în comunitate;
3. elaborarea de rapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor
omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile
care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1. campanii de promovare a drepturilor omului;
2. activităţi de tipul „Ziua porţilor deschise”;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2. realizarea de
evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ;
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului;
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor;
4. întocmirea fişelor de post;
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal;
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului;
7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru;
8. organizarea şedinţelor administrative;
ART.8 (1) Serviciul social CIA „Elena” are o structură de personal formată din:
- 1 post şef centru
- 1 post asistent social
- 1 post asistent medical
- 1 post administrator
- 8 posturi instructori
- 3 posturi bucătari
- 2 posturi îngrijitor
- 1 şofer
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii.
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către şeful
de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea D.G.A.S.P.C. Galaţi.
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune
conducerii Direcţiei sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător
atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă Direcţiei;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
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d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea
schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii
serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor
beneficiare;
e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita
competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,
formulează propuneri în acest sens;
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare;
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile
publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul
primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în
comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor
din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii.
ART.10 (1) Personalul de specialitate este format din:
- instructor
- asistent social
- asistent medical.
(2) Atribuţiile personalului de mai sus sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
ART.11 (1) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire:
a ) Personal pentru curăţenie – îngrijitoare
b) Muncitor calificat – bucătar, sudor, şofer.
(2) Atribuţiile personalului de mai sus sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor necesare
acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
1. bugetul de stat;
2. bugetul local al judeţului;
3. alte surse, în conformitate cu prevederile legale.

HOTĂRÂREA NR. 65
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viață
independentă ,,Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.147/18.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
15819/04.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3147/06.04.2017;
Având în vedere Hotărârea nr. 6/03.04.2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
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Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul–
cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de pregătire pentru o viaţă
independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
181/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de pregătire pentru o
viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi.
Art.3. Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, str. Radu Negru, nr. 3.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE PREGĂTIRE
PENTRU O VIAŢĂ INDEPENDENTĂ „DRAGOŞ” GALAŢI
ART.1 (1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi este parte a serviciilor sociale de
tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, organizat ca unitate de asistenţă socială cu cazare, fără
personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru
angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.
ART.2 Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi,cu sediul în Galaţi, str. Radu Negru,
nr. 3, cod serviciu social 8790 CR-D-IV, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr.
000685/16.05.2014.
ART.3 Scopul Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi este asistenţa şi protecţia
socială în regim rezidenţial în vederea pregătirii pentru o viaţă independentă şi inserţiei sociale, a tinerilor
majori cu dizabilităţi, care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi nu au posibilitate de reintegrare
în familie.
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ART.4 (1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi este înfiinţat şi funcţionează în
concordanţă cu prevederile:
a) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările
şi completările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completările ulterioare;
d) Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
e) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu
modificările şi completările ulterioare;
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi a fost înfiinţat prin reorganizarea
Centrului de găzduire temporară a tinerilor.
ART.5 (1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi se organizează şi funcţionează
cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a
principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în
convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este
parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de pregătire pentru o
viaţă independentă „Dragoş” Galaţi sunt următoarele:
a) protejarea şi promovarea drepturilor beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament,
participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni
nediscriminatorii şi pozitive cu privire la beneficiari;
b) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi
membri ai societăţii;
c) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
d) libertatea de a consimţi şi a decide;
e) încurajarea iniţiativelor individuale ale beneficiarilor şi a implicării active a acestora în activităţile
centrului;
f) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului beneficiarilor;
g) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării beneficiarilor;
h) deschiderea către comunitate;
i) ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de gradul
său de maturitate;
j) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii,
părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în comunitate, în familie, după caz,
pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor beneficiarului de a trăi
independent;
l) cooperare şi parteneriate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multididisciplinare;
n) primordialitatea responsabilităţii persoanei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare
socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
o) colaborarea cu alte instituţii ale statului de interes pentru beneficiarii centrului.
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă
„Dragoş” Galaţi, sunt tineri (persoane majore) cu dizabilităţi, proveniţi din sistemul de protecţie specială, care
nu mai urmează nicio formă de învăţământ la zi şi nu au posibilitatea reintegrării în familie, aflându-se astfel
în situaţie de excluziune socială.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) acte necesare:
1. cererea solicitantului;
2. copie carte identitate şi certificat naştere solicitant
3. copii după actele de studii;
4. copii după certificat de încadrare în grad de handicap;
5. adeverinţă medicală;
6. istoric medical şi acte medicale recente care atestă starea de sănătate: internări, scrisori medicale, reţete;
7. copie după hotărârea de încetare a măsurii de plasament sau sentinţă civilă;
8. adeverinţa eliberată de D.G.A.S.P.C. din care să rezulte traseul instituţional, însoţit de documentele
originale sau copii conforme cu originalul;
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9. ultimul raport de reevaluare a situaţiei tânărului/ tinerei.
b) criteriile de eligibilitate:
1. au beneficiat de o măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie al copilului şi/sau cel puţin un an în
cadrul organizaţiilor non - guvernamentale;
2. au devenit persoane majore;
3. nu mai urmează o formă de învăţământ la zi;
4. nu au posibilităţi de re/integrare în familie la sfârşitul perioadei de protecţie;
5. nu deţin locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
6. au deprinderi minime de autogospodărire şi viaţă independentă;
7. existenta locuri disponibile.
(3) Condiţiile de admitere sunt prevăzute în procedura de admitere regăsită în manualul de proceduri.
(4) Ca urmare a îndeplinirii condițiilor de admitere în centru se încheie contract individual de furnizare a
serviciilor sociale, denumit in continuare contract de servicii.
(5) Durata contractului este de la 6 luni până la 24 de luni, cu posibilitate de prelungire prin reevaluarea
periodică. Modalitatea de încheiere a contractului de servicii este prevăzută în procedura de admitere în
centru.
(6) Pentru atingerea scopului principal al centrului și anume inserţia socială, la stabilirea contribuţiei pentru
beneficiarii care realizează venituri, s-a avut în vedere responsabilizarea beneficiarilor în calitate de viitori
contribuabili ai comunităţii,
(7) Plata serviciilor se realizează prin angajament de plată - anexă a contractului de servicii şi se aplică din
momentul în care beneficiarul demonstrează cu documente, sursa legală de venit (contract de muncă cu
normă întreagă / parţială, pensie pentru incapacitate temporară de muncă).
(8) Contractul de servicii și angajamentul de plată-anexă a acestuia se întocmesc de către personalul
specializat al centrului.
(9) Condițiile de încetare a acordării serviciilor sunt prevăzute în procedura de încetare/ sistare prevăzute în
manualul de proceduri.
(10) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă
„Dragoş” Galați au următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi asistați în aceasta structura de tip rezidențial doar o singură dată și anume la ieșirea din
sistemul de protecție a copilului;
b) de a fi informați în timp util și în termeni accesibili asupra:
1. drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
2. serviciilor acordate, activităţilor derulate, regulamentului de organizare şi funcţionare al centrului, manual
de procedură, ghidul beneficiarului şi a oricăror aspecte considerate necesare pentru a fi respectate;
3. modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
4. oportunității acordării altor servicii sociale;
5. listei la nivel local cuprinzând furnizorii de servicii sociale acreditați să acorde alte tipuri de servicii
sociale necesare reinserţiei sociale a beneficiarilor;
6. măsurilor de apărare împotriva incendiilor
c) dreptul de a participa la luarea deciziilor privind intervenţia socială individuală;
d) dreptul de a participa la toate activităţile care se organizează în centru;
e) dreptul de a fi tratat individualizat pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;
f) dreptul la intimitate;
g) dreptul de a circula liber respectând regulamentele centrului;
h) dreptul de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;
i) dreptul de a primi vizite ale rudelor, prietenilor, etc. şi de a-i vizita în timpul liber;
j) dreptul la hrană, spaţiul de locuit, cazarmament şi echipament, igienă personală;
k) dreptul la sprijin pentru accesarea serviciilor medicale;
l) dreptul la suport în vederea integrării profesionale;
m) dreptul la suport în vederea obţinerii unei locuinţe proprii sau închiriate;
n) dreptul de a urma cursuri de specializare/ recalificare profesională;
o) dreptul de a-şi aniversa evenimentele importante din viaţa sa, precum şi sărbătorile religioase;
p) dreptul de a se exprima liber fără a aduce atingere imaginii publice a instituției;
q) dreptul de a sesiza orice nemulţumire în ceea ce priveşte calitatea serviciilor care îi sunt oferite fără
teamă de consecinţe, respectând ierarhia prevăzută în documentele interne;
r) dreptul la nediscriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori
socială;
s) dreptul la demnitate, intimitate şi respectarea vieţii intime fără a afecta prin acțiunile individuale ceilalți
beneficiari ai centrului;
t) dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite;
u) dreptul de a renunţa în condiţii obiective la serviciile centrului.
(11) Ca şi beneficiari ai serviciilor sociale acordate în centru, tinerii au următoarele obligații şi îndatoriri:
a) să participe activ la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de intervenţie;
b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în planul individualizat de intervenţie;
c) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
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d) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, stipulate în
contractul de servicii, din data de la care realizează venituri;
e) să plătească contribuţia lunară la termenul stabilit în angajamentul de plată;
f) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
g) să respecte prevederile prezentului regulament;
h) să respecte programul centrului;
i) să asigure integritatea bunurilor centrului şi să ia poziţie fermă faţă de persoanele care nu respectă această
regulă;
j) să utilizeze potrivit instrucţiunilor substanţele, instalaţiile, echipamentele şi aparatura centrului;
k) să nu efectueze manevre, reparaţii şi modificări nepermise ale instalaţiilor şi echipamentelor centrului;
l) să aibă un comportament civilizat faţa de angajaţii centrului şi faţă de ceilalţi beneficiari;
m) să colaboreze cu personalul centrului;
n) să păstreze liniştea şi să întreţină curăţenia în centru;
o) să nu administreze bunurile altui beneficiar al centrului;
p) să-şi asigure igiena corporală şi să participe la igienizarea spaţiului locativ, a spaţiilor utilizate în comun şi
în curtea aferentă centrului;
q) să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice în incinta centrului;
r) să informeze personalul de serviciu când pleacă, unde pleacă şi la ce oră se întoarce, respectând programul
centrului;
s) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă de personalul
centrului;
t) să comunice imediat personalului angajat orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol
pentru securitatea centrului.
ART.7 (1) Principalele funcţii ale Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” sunt
următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. găzduirea şi asigurarea hranei zilnice;
2. sprijin şi îndrumare pentru asistenţă medicală şi îngrijire;
3. suport pentru autogospodărire;
4. consiliere socială, psihologică şi juridică;
5. sprijin în vederea integrării socio-profesionale;
6. asigurarea accesului la serviciile din comunitate.
b) de informare a beneficiarilor, a potenţialilor beneficiari, a autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante, ghiduri)
2. promovarea imaginii centrului în comunitate;
3. Informarea continuă a beneficiarilor asupra activităţilor/ serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum
şi a oricăror aspecte considerate utile
4. încheierea de parteneriate cu asociaţii, aşezăminte filantropice eparhiale, ONG, alte instituţii ale statului in
scopul diversificării serviciilor acordate beneficiarilor;
5. activităţi recreative şi orice alte activităţi cu rol determinant in socializarea şi integrarea tinerilor în
comunitate;
6. sensibilizarea persoanelor fizice cu privire la situaţia defavorizată a tinerilor, in scopul identificării unor
spaţii de închiriere, ca si spatii de locuit;
7. elaborarea de rapoarte de activitate.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora.
(2) Prin promovarea drepturilor beneficiarilor și implicit a drepturilor omului, se urmăreşte prevenirea
situaţiilor de risc şi dificultate a categoriile vulnerabile la care facem referire.
(3) Potrivit scopului acestuia, centrul desfășoară următoarelor activităţi:
1. informarea beneficiarilor despre: Carta drepturilor beneficiarilor, drepturi prevăzute în Convenţia ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
2. sesiuni de instruire a personalului cu privire la cunoaşterea şi respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise
în Cartă, cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare, Codul de etică al personalului;
3. sensibilizarea comunităţii locale (personalul din instituţii, asociaţii, fundaţii, persoane fizice etc.) pentru a
înţelege problemele persoanelor cu handicap în vederea acordării sprijinului în serviciile oferite de aceasta;
4. încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor pentru a sesiza orice formă de abuz (fizic, psihic, economic),
exploatare, neglijare sau tratament degradant la care poate fi supus de către personalul centrului, alţi
beneficiari, eventual membrii de familie, cât şi de către persoane din comunitate;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului;
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2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului.
ART.8 Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” funcţionează conform organigramei și a
statului de funcții aflate în vigoare cu următoarele categorii de personal:
a) personal de conducere: şef de centru;
b) personal de specialitate în asistenţă şi educaţie;
c) personal administrativ;
d) voluntari.
ART.9 (1) Personalul de conducere este şef de centru/ serviciu (121901)
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt prevăzute în fişa postului.
(3) Funcţia de şef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ
superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul
serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic,
medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor
sociale.
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.
ART.10 (1) Personalul de specialitate este:
a) asistent social (263501)
b) lucrător social (532908)
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508)
d) asistent medical generalist (325901)
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt stabilite prin fişa postului.
ART.11 (1) Personalului administrativ şi deservire:
a) administrator (515104)
b) îngrijitoare–alţi muncitori în servicii de curăţenie (9129)
c) muncitor calificat - bucătar (512001)
(2) Atribuţiile personalului administrativ şi deservire sunt stabilite prin fişa postului.
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul Consiliului Judeţean;
c) contribuția beneficiarilor conform prevederilor prezentului regulament;
d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 66
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina”
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.146/18.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
15.820/04.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3.146/06.04.2017;
Având în vedere Hotărârea nr. 7/03.04.2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
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Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul–
cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
183/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Locuinţei protejate nr.1
„Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art.3. Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi are sediul în mun. Galaţi, str. Blaj, nr. 11.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A LOCUINŢEI PROTEJATE NR. 1 „CĂTĂLINA”
Art.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Locuinţa
protejată nr. 1 Cătălina”, care a fost înfiinţat în vederea asigurării accesului persoanelor beneficiare la
informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. cu respectarea standardelor minime de calitate
aplicabile.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru
angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.
Art.2 (1) Serviciul social „Locuinţa protejată nr. 1 Cătălina”, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, este
înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000685/16.05.2014.
(2) Serviciul social „Locuinţa protejată nr. 1 Cătălina” are sediul în mun. Galaţi str. Blaj, nr. 11.
Art.3 Serviciul Scopul serviciului social „Locuinţa protejată nr. 1 Cătălina” constă în atingerea obiectivelor
fundamentale şi anume:
a) să asigure beneficiarilor găzduiţi autonomie şi siguranţă;
b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea tinerilor;
c) să ofere asistenţă în vederea integrării socio-profesionale a beneficiarilor;
d) să asigure accesul beneficiarilor la servicii medicale în condiţiile prevăzute de lege;
e) să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane şi cu prioritate menţinerea relaţiilor cu membrii familiei,
acolo unde este posibil;
f) să asigure tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a
persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
g) să asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap.
Art.4 (1) Serviciul social „Locuinţa protejată nr.1 Cătălina” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
(3) Serviciul social „Locuinţa protejată nr. 1 Cătălina” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
440/25.04.2007.
Art.5 (1) Serviciul social „Locuinţa protejată nr.1 Cătălina” se organizează şi funcţionează cu respectarea
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice
care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale
ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în
standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţei protejate nr.1
Cătălina” sunt următoarele:
a) Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) Protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi
tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni
nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) Deschiderea către comunitate;
e) Asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal
mixt;
g) Ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de
vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) Facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii,
părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) Promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) Preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate,
pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de
a trăi independent;
l) Încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în
soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) Asigurarea unei intervenţii profesioniste, pe echipe pluridisciplinare;
n) Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) Primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de
integrare socială şi implicare activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un
moment dat;
p) Colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.
Art.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa protejată nr.1 Cătălina” sunt persoane care
îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au certificat de încadrare în grad de handicap grav/ accentuat;
b) au domiciliul în judeţul Galaţi;
c) nu au posibilitatea integrării/reintegrare în familie;
d) beneficiază de o măsură de asistenţă în cadrul sistemului de protecţie a copilului sau persoane adulte care
sunt asistate în centre rezidenţiale din subordinea altor instituţii de profil din ţară;
e) au vârsta peste 18 ani.
(2) Condiţiile de acces/ admitere în centru sunt următoarele:
a) Indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) acte necesare;
b) Depunere unei cereri de furnizare a serviciilor însoţită de documente care să ateste îndeplinirea
condiţiilor ncesare admiterii.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
a) transfer la o altă unitate de asistenţă socială;
b) integrare/reintegrare în familie;
c) deces.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa protejată Nr.1 Cătălina” au următoarele
drepturi:
a) Să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie
sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor
privind intervenţia socială care li se aplică;
c) Să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
e) Să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) Să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) Să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 4 din aprilie 2017
h) Să li se respecte toate drepturile speciale în calitate de persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa protejată nr.1 Cătălina” au următoarele
obligaţii:
a) Să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
b) Să participe în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) Să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de
tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d) Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) Să respecte prevederile prezentului regulament.
Art.7 Principalele funcţii ale serviciului social „Locuinţa protejată nr.1 Cătălina” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de sericii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. găzduirea şi asigurarea hranei zilnice;
3. asistenţă medicală şi îngrijire;
4. consiliere psihologică;
5. recuperare şi reabilitare;
6. sprijin în vederea integrării sociale;
7. protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării;
8. asigurarea accesului la serviciile din comunitate;
9. ergoterapie şi terapie ocupaţională.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. Consilierea şi informarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii:
sănătate, educaţie, activităţi recreative etc.
2. realizarea unui Ghid al beneficiarilor şi asigurarea informării asupra conţinutului acestuia;
3. asigurarea accesului şi furnizarea de materiale informative potenţialilor beneficiari;
4. colaborarea cu instituţiile care-şi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale sau conexe;
5. realizarea de activităţi de promovarea a imaginii serviciului social prin asigurarea accesului liber al
publicului larg;
6. Elaborarea de rapoarte de activitate.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile
vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. Participare activă la viaţa comunităţii;
2. Elaborare şi aplicare a Cartei drepturilor beneficiarilor
3. Aplicare de chestionare privind identificarea situaţiilor de abuz;
4. Prevenirea situaţiilor de abuz sau neglijenţă, precum şi aplicarea unei proceduri prin identificarea si
soluţionarea situaţiilor de abuz şi neglijenţă.
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. Realizarea şi aplicarea de chestionare de satisfacţia clientului;
4. Stabilirea de obiective SMART şi a indicatorilor de performanţă cu evaluarea periodică a acestora.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului:
1. Respectarea sumelor alocate pe beneficiar stabilite prin normative legale în vigoare;
2. Folosirea în mod eficient a resurselor materiale aflate în dotarea centrului social;
3. Asigurarea unui mediu de lucru adecvat;
4. Stimularea perfecţionării şi autoperfecţionării.
Art.8 (1) Structura de personal a serviciul social „Locuinţa protejată nr.1 Cătălina” se aprobă/modifică prin
hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi şi include următoarele categorii:
a) Personal de conducere: şef centru;
b) Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:
1. asistent social;
2. asistent medical;
3. kinetoterapeut;
4. instructor de educaţie;
5. infirmieră;
c) Personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:
1. şofer;
2. muncitor calificat - bucătar;
3. îngrijitoare.
(2) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de
funcţii aprobat.
(3) Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru.
(4) Raportul angajat/beneficiar este de 2/1. Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul
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centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate.
Art.9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de şeful de centru.
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt:
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune
organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător
atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a
calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor
persoanelor beneficiare;
e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita
competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,
formulează propuneri în acest sens;
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare;
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile
publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul
primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în
comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor
din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Funcţia de şef centru se ocupă definitiv prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ
superior cu diplomă de licenţă.
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii.
Art.10 (1) Personalul de specialitate poate fi:
a) Asistent medical generalist (325901)
b) Asistent social (263501)
c) Kinetoterapeut (226405);
d) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508)
e) Infirmieră 9532103)
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate sunt stabilite prin fişa postului.
Art.11 (1) Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social poate fi:
a) Personal pentru curăţenie – îngrijitoare;
b) Muncitor calificat – bucătar, şofer.
(2) Atribuţii ale personalului administrativ sunt stabilite prin fişa postului.
Art.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare
acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finanţarea activităţii centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) bugetul local al judeţului;
b) bugetul de stat.
c) Alte forme reglementate de lege.

HOTĂRÂREA NR. 67
din 24 aprilie 2017
privind: modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.143/18.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
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Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
15823/04.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3143/06.04.2017;
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Galaţi nr. 3/03.04.2017 privind
avizarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale D.G.A.S.P.C. Galaţi;
Având în vedere Avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 935/A.M.D./22.03.2017,
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2.843/20.03.2017;
Având în vedere prevederile art. 63, 64 alin. (2), art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile 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. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind
atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 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 organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
11/26.01.2017 privind aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistentă Sociala şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017
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ANEXA Nr. 1
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

1496

1395

33

45
1451

DIRECTOR
GENERAL

Director general adjunct
pentru protecţie socială

1362

58

5
53

Director general adjunct
economic şi administrativ

COLEGIUL DIRECTOR

16

2

2

Compartiment
proiecte

8

1
7

Serviciul
asistenţă C.P.C. şi CEMPAH

8

1
7

6

1
5

Serviciul juridic şi
contencios

Biroul adopţii şi
postadopţii

Serv. resurse umane,
organizare şi formare
profesională

1
15

6

6

Comp. resurse umane,
organizare şi
formare profesională

2

2

Compartiment
monitorizare,
mass-media

2

2

Compartimentul intern de
prevenire şi protecţie pt.
ap. de specialitate

5

-

Centrul intern de prevenire
şi protecţie pt. centre
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58

19

2
17

5
53

Director general adjunct
economic şi administrativ

Serviciul financiar-contabilitate
şi analiză economică

6

1
5

7

7

2

2

3

1
10

11

17

Centrul de coordonare activităţi
administrative, reparaţii curente,
tehnic şi transport

1
16

1

1

2

Serviciul achiziţii publice
şi urmărire contracte

2

Magazia centrală

2

3

2

Biroul financiarsalarizare
Compartiment contabilitate
buget
C

Compartiment evidenţă

prestaţii sociale
Centrul de evidenţă
gestiuni şi casierie

C Compartiment atribuire contracte
de achiziție publică

5

5

Compartiment urmărire
contracte

3

3

Centrul de contractare
servicii sociale

6

Compartiment IT

2

1
5

2

Centrul evidenţă şi
monitorizare gestiuni şi patrimoniu

Compartiment control

i intern şi asigurarea calităţii

-
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760

6

8

8

6

1
7

Comp. de intervenţie în
situaţii de abuz, neglijare,
trafic, migraţie, repatrieri

Telefonul copilului

1 SServiciul management de caz
pt. copii din servicii de tip
7
rezidenţial

24

650

1
23

650

Serviciul asistenţă
maternală

Director general adjunct
pentru protecţie socială

9
751

8

1
7

Serviciul de evaluare
complexă copii

9

1
8

Serviciul de evaluare complexă
a persoanelor adulte cu
handicap

Serviciul evaluare iniţială
8

8

10

1
7

8

1
9

8

Centrul de consiliere şi
mediere a relaţiilor copilfamilie, planning şi
prevenire abandon
Serviciul plasamente
familiale şi delincvenţă
juvenilă

Serviciul de asistenţă
persoane defavorizate

1
7

5

5

Compartiment de asistenţă
persoane defavorizate

2

2

Compartimentul
violenţă domestică

6

1
5

7

7

Asistenţi maternali
profesionişti

Biroul de stabilire
prestaţii sociale
persoane cu handicap
Centrul de relaţii publice
persoane cu handicap
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185

28

1
27

Complexul de
servicii sociale

Compartiment
coordonare

20 20

4

9

48

case de tip
familial

Echipa mobilă

4

1
8

Director general adjunct
pentru protecţie sociala

Complexul
de servicii Tecuci

p pentru copilul cu
dizabilităţi

Adapostul de zi si
de noapte pentru
copii strazii

27

Centrul de
plasament Tecuci

27

5

15

5

Casa
„Speranţa” Tecuci

15

5

5

5

5

Centrul de zi

1
34

Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor
Casa „David Austin”
Munteni

6

6

Tecuci

6

5
35

1
27

28

Compartimentul
case
nr. 1

33 1
32

Compartimentul
case
nr. 2

„Dumbrava minunată”

7

7

1
47

6
179

6

5

Compartiment
coordonare

Casa
„Ştefan”

Casa
„Tudor”

Casa
„Aurora”

Casa
„Floare de colţ”

-

Compartiment
coordonare

5 5
5

Casa

5

5

Casa

5

„Andrei”

„Ana”

6

Casa

6

5

Casa

5

„Monica”

„Miruna”

-

6 6

Casa
„Cireşarii”
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240

45

10

20

1
44

10

20

Centrul de asistenţă
pt. copilul cu cerinţe
educative speciale
Galaţi

Centrul de evaluare ,
diagnoză şi asistenţă
psihologică adulţi

Centrul de evaluare ,
diagnoză şi asistenţă
psihologică copii şi familie

7
233

1
59

60

1
9

10

6

1
5

Director general adjunct
pentru protecţie socială

Centrul de plasament nr. 3

10

Centrul
maternal

5

1
26

Centrul de primire copii
în regim urgenţă
„Irene şi Stuart”

5

Centrul de recuperare
a victimelor violenţei
domestice
„Şansa”
Tg. Bujor

Centrul de consiliere şi
asistenţă pt. persoane cu
tulburări de spectru autist

47

27

Cămin pt. persoane
vârstnice
” Sf. Nicolae”
Tg. Bujor

1
9

1
46

Centrul de îngrijire
şi asistenţă pers.
cu handicap
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210

8

1
7

9

1
8

9

8

19

1
8

1
7
1
18

Centrul de zi pt. pers.
adulte cu handicap
tip Alzheimer

Centrul de zi pt. pers.
cu handicap adulte
„Pentru voi”
Centrul de zi pentru
integrarea socio-prof. a
pers. adulte cu handicap

Centrul de zi pt. persoane
adulte cu handicap
„ Luceafărul”

11
199

Director general adjunct
pentru protecţie socială

8

1
14

1
54

Centrul de recuperare şi
reabilitare a persoanelor
cu handicap nr. 1

51

1
50

Centrul de recuperare şi
reabilitare a persoanelor
cu handicap nr. 2

8

1
7

Centrul de îngrijire şi
asistenţă "Elena”

Centrul de pregătire pt. o
viaţă independentă
„ Dragoş” Galaţi

Centrul de serv. de tip
rezidenţial şi
management de
caz adulţi

55

20

15

1
7

1
19

Centrul de protecţie a
victimelor traficului de
persoane adulte

Locuinţa protejată nr. 1
„Cătălina”
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ANEXA Nr. 2

RECAPITULAŢIE
TOTAL GENERAL:

1496

APARAT DE SPECIALITATE:
Din care:
FUNCŢIONARI PUBLICI:
- directori:
- alte funcții de conducere:
- de execuţie:

153

PERSONAL CONTRACTUAL CENTRE:
Din care:

693
- de conducere:
- de execuţie:

A.M.P.:

3
15
135

27
666
650
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ANEXĂ
STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI

APARATUL DE SPECIALITATE
Nr.
crt.
1

Funcţia publică
de conducere
de execuție
director general

2

director
general
adjunct
pentru
protecţie socială

3

director
general
adjunct economic şi
administrativ

clasa

Gradul
Profesional

Nivelul şi specialitatea studiilor
studii superioare - psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe
administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat,
studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice sau management,
programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata minimum un an
studii superioare - psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe
administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat,
studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice sau management,
programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata minimum un an
studii superioare economice

COMPARTIMENTUL PROIECTE
1
consilier

l

superior

2

l

superior

l
l
l
l
ll
lll
lll

superior
superior
superior
principal
superior
superior
superior

studii superioare juridice, economice, administrative
studii superioare juridice, economice, administrative
studii superioare juridice, economice, administrative
studii superioare juridice, economice, administrative
studii superioare juridice, economice, administrative
studii superioare de scurta durată
studii medii
studii medii

l
l
l
l

superior
superior
principal
principal

superioare juridice
superioare juridice
superioare juridice
superioare juridice
superioare juridice

consilier

SERVICIUL ASISTENŢĂ C.P.C. ŞI C.E.M.P.A.H.
1
Şef serviciu
2
consilier
3
consilier
4
consilier
5
consilier
6
referent de specialitate
7
referent
8
referent
SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS
1
Şef serviciu
2
consilier juridic
3
consilier juridic
4
consilier juridic
5
consilier juridic

Studii superioare socio-umane, juridice,economice,
administrative, tehnice, medicale
Studii superioare socio-umane, juridice,economice,
administrative, tehnice, medicale
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6
7
8

consilier
consilier
consilier

l
l
l

superior
principal
principal

BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII
1
Şef birou
2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

4

consilier

l

principal

5

consilier

l

principal

6

consilier

l

principal

studii superioare juridice, economice, administrative
studii superioare juridice, economice, administrative
studii superioare juridice, economice, administrative

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale

SERVICIUL RESURSE UMANE,ORGANIZARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
1
Şef serviciu

Studii superioare juridice, economice, administrative

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,ORGANIZARE, ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
1
consilier
l
superior
2
consilier
l
superior
3
consilier
l
superior
4
consilier
l
superior
5
consilier
l
principal
6
consilier
l
principal

Studii superioare juridice, economice, administrative
Studii superioare juridice, economice, administrative
Studii superioare juridice, economice, administrative
Studii superioare juridice, economice, administrative
Studii superioare juridice, economice, administrative
Studii superioare juridice, economice, administrative

COMPARTIMENT MONITORIZARE, MASS-MEDIA
1
consilier

l

superior

2

l

superior

consilier

Studii superioare socio-umane, juridice,economice,
administrative, tehnice, medicale
Studii superioare socio-umane, juridice,economice,
administrative, tehnice, medicale

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE
1
consilier
l
superior
studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice
2
referent
lll
principal
medii
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ
1
Şef serviciu

Superioare economice
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BIROUL FINANCIAR – SALARIZARE
1
Şef birou
2
consilier
3
consilier
4
consilier
5
consilier
6
consilier

l
l
l
l
l

superior
superior
superior
superior
principal

Superioare economice
Superioare tehnice, economice
Superioare economice, administrative
Superioare economice
Superioare economice
Superioare economice

COMPARTIMENT CONTABILITATE – BUGET
1
consilier
2
consilier
3
consilier
4
consilier
5
consilier
6
consilier
7
consilier

l
l
l
l
l
l
l

superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior

Superioare economice
Superioare economice
Superioare economice
Superioare economice
Superioare economice
Superioare economice
Superioare economice

COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE
1
consilier
2
consilier

l
l

superior
superior

studii superioare juridice, economice,administrative
studii superioare juridice, economice,administrative

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE
1
Şef serviciu

studii superioare juridice, economice, administrative

COMPARTIMENTUL ATRIBUIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
1
consilier
l
superior
2
consilier
l
superior

studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice
studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice

COMPARTIMENTUL URMĂRIRE CONTRACTE
1
consilier
2
consilier
3
consilier
4
consilier
5
consilier

l
l
l
l
l

superior
superior
superior
principal
principal

studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice
studii superioare juridice,economice,administrative, tehnice
studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice
studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice
studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice

COMPARTIMENT IT
1
2

l
l

superior
superior

studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice
studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice

consilier
consilier
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COMPARTIMENT CONTROL INTERN ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
1
consilier
l
superior
2
consilier
l
superior

studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice
studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice

COMPARTIMENT DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC,MIGRAŢIE, REPATRIERE
studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare +
1
consilier
l
superior
2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

4

consilier

l

principal

6

consilier

l

principal

6

consilier

l

principal

un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste,
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste,
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste,
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste,
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste,
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale

medicale sau alte studii superioare +
medicale sau alte studii superioare +
medicale sau alte studii superioare +
medicale sau alte studii superioare +
medicale sau alte studii superioare +

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII DIN SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
1
Şef serviciu
2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

4

consilier

l

superior

5

consilier

l

superior

6

consilier

l

superior

7

consilier

l

principal

8

referent

lll

superior

SERVICIUL ASISTENŢĂ MATERNALĂ
1
Şef serviciu
2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
medii

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
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4

consilier

l

superior

5

consilier

l

superior

6

consilier

l

superior

7

consilier

l

superior

8

consilier

l

superior

9

consilier

l

superior

10

consilier

l

superior

11

consilier

l

superior

12

consilier

l

superior

13

consilier

l

principal

14

consilier

l

principal

15

consilier

l

principal

16

consilier

l

principal

17

consilier

l

principal

18

consilier

l

principal

19

consilier

l

principal

20

consilier

l

principal

21

consilier

l

principal

22

consilier

l

principal

23

consilier

l

asistent

24

consilier

l

asistent

1-650

ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
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SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII
1
Şef Serviciu
2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

4

consilier

l

superior

5

consilier

l

superior

6

consilier

l

superior

7

consilier

l

superior

8

consilier

l

principal

SERVICIUL EVALUARE INIŢIALĂ
1
Şef serviciu
2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

4

consilier

l

superior

5

consilier

l

superior

6

consilier

l

superior

7

consilier

l

asistent

8

referent

lll

superior

SERVICIUL PLASAMENTE FAMILIALE ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ
1
Şef serviciu
2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

4

consilier

l

superior

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale

medii +specializare social

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
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5

consilier

l

superior

6

consilier

l

superior

7

consilier

l

superior

8

consilier

l

principal

9

consilier

l

principal

10

consilier

l

principal

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
1
Şef serviciu
2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

4

consilier

l

superior

5

consilier

l

superior

6

consilier

l

superior

7

consilier

l

principal

8

consilier

l

principal

9

consilier

l

asistent

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE
1
Şef serviciu

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale

COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE
1
consilier
l

superior

2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
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4

consilier

l

superior

5

consilier

l

superior

COMPARTIMENTUL VIOLENTA DOMESTICA
1
consilier

l

superior

2

l

superior

consilier

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale

BIROUL DE STABILIRE PRESTAŢII SOCIALE PERSOANE CU HANDICAP
1
Şef birou
2

consilier

l

superior

3

consilier

l

superior

4

consilier

l

superior

5

consilier

l

superior

6

consilier

l

principal

studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale
studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale
un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale

sau alte studii superioare +
sau alte studii superioare +
sau alte studii superioare +
sau alte studii superioare +
sau alte studii superioare +

CENTRUL DE EVIDENŢĂ GESTIUNI ŞI CASIERIE
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

TOTAL POSTURI
1-2
3

Nr.
posturi

Specialitatea studiilor

3

Inspector de specialitate lA
referent lA

S
M

2
1

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi

economice

CENTRUL DE CONTRACTARE SERVICII SOCIALE
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

Funcţia de
conducere

TOTAL POSTURI
1-3

Specialitatea studiilor

3

Inspector de specialitate lA

S

3

studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice

CENTRUL DE EVIDENŢĂ ŞI MONITORIZARE GESTIUNI ŞI PATRIMONIU
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta

Funcţia de

Nivelul

Nr.

Specialitatea studiilor
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profesională

TOTAL POSTURI
CONDUCERE

studiilor

posturi

6
1
şef centru
(şef birou)

1
2-6

conducere

Inspector de specialitate lA

S

1

S

5

superioare
superioare

CENTRUL DE COORDONARE ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE, REPARAŢII CURENTE ŞI TRANSPORT
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

TOTAL POSTURI
CONDUCERE

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi

Specialitatea studiilor

17
1
şef centru
şef serv)

1
2-11
12
13
14
15
16-17

Funcţia de
conducere

Inspector de specialitate lA
Şofer l
Muncitor calificat l- telefonist
Referent lA
curier
Muncitor necalificat

S

1

S
G,M
G,M
M
G,M
G,M

10
1
1
1
1
2

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi

Calificări specifice

MAGAZIA CENTRALĂ
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

Funcţia de
conducere

TOTAL POSTURI
1

Specialitatea studiilor

1

magaziner

G,M

1

CENTRUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE PENTRU CENTRE
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

TOTAL POSTURI
1-3
4-5

Inspector de specialitate lA
referent lA

Nr.
posturi

Specialitatea studiilor

5
S
M

3
2

superioare + calificări specifice
medii
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TELEFONUL COPILULUI
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

TOTAL POSTURI
CONDUCERE

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi

Specialitatea studiilor

8
1
şef centru

1
2-8

Funcţia de
conducere

Asistent social principal

S

1

S

7

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist.
soc.

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI MEDIERE A RELAŢIILOR COPIL - FAMILIE, PLANNING ŞI PREVENIRE ABANDON
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

TOTAL POSTURI
1-4

Asistent social principal

5-6
7-8

Asistent medical principal
Lucrător social principal

Nr.
posturi

Specialitatea studiilor

8
S

4

PL
M

2
2

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist.
soc.
medicale

medii

CENTRUL DE RELAŢII PUBLICE PERSOANE CU HANDICAP
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

TOTAL POSTURI
1-7

Nr.
posturi

Specialitatea studiilor

7

Asistent social principal

S

7

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist.
soc.

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „ DUMBRAVA MINUNATĂ”
Nr. crt.
1
2
3

4-23

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau
treapta profesională
TOTAL POSTURI
Personal de conducere şi administrare
Inspector de specialitate lA
Magaziner l
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
instructor de educ. principal

Funcţia de
conducere
şef centru

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi
28

S
S
M

1
1
1

M

20

Specialitatea studiilor
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Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării
familiale
24
Lucrător social principal
M
1
lucrător social
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
25-26
Asistent medical principal
PL
2
Asistenţă medicală
Alte categorii de personal
27-28
inspector de specialitate lA
S
2
economice
 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI
Nr. crt.

Funcţia de execuţie, gradul profesional
sau treapta profesională

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

TOTAL POSTURI
1-3

Specialitatea studiilor

4

Asistent social principal

4

Nr.
posturi

Asistent medical principal

S

3

PL

1

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs
postuniversitar în asistenţă socială
medicale

ADĂPOST DE ZI ŞI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII
Nr. crt.

Funcţia de execuţie, gradul profesional
sau treapta profesională

Funcţia de
conducere

TOTAL POSTURI
1
2-7
8
9


Specialitatea studiilor

9
şef centru

Asistent social principal
Inspector de specialitate lA
Îngrijitoare

S
S

1
6

S
G,M

1
1

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs
postuniversitar în asistenţă sociale

Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

CENTRUL DE REABILITARE ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR CASA „DAVID AUSTIN”- MUNTENI
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau
Funcţia de
Nivelul
Nr.
Nr. crt.
Specialitatea studiilor
treapta profesională
conducere
studiilor
posturi

TOTAL POSTURI
1
2

3-18

Personal de conducere şi administrare
Inspector de specialitate lA
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
Instructor de educ. principal

35
şef centru

S
S

1
1

M

16
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19
20-21

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării
familiale
Asistent social principal
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Asistent medical principal

S

1

Asistenţă socială

PL

2

Asistenţă medicală

Alte categorii de personal
22-24
Muncitor calificat l- bucătar
G,M
3
calificare de bucătar
25
Muncitor necalificat- bucătărie
G.M
1
26-29
Îngrijitoare
G,M
4
30
Şofer l
G,M
1
31-33
Muncitor calificat l – fochist
G,M
3
calificare de fochist
34
Lucrător social principal
M,SSD
1
35
Inspector de specialitate lA
S
1
economice
 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

COMPLEXUL DE SERVICII TECUCI
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau
Nr. crt.
treapta profesională
TOTAL POSTURI
1
Personal de conducere şi administrare
2
3

Inspector de specialitate lA
magaziner

Funcţia de
conducere
Şef
complex
(şef centru)

Nivelul
studiilor
S
S
M

CENTRUL DE PLASAMENT – TECUCI
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau Funcţia
de Nivelul
treapta profesională
conducere
studiilor
TOTAL POSTURI
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
4-14
Instructor de educ. principal
M
15-16
Supraveghetor de noapte
G,M
Personal pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau
integrării familiale
17
Asistent social principal
S
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
18-19
Asistent medical principal, sora medicală
principală
PL,M

Nr.
posturi
48
1
1
1
Nr.
posturi
25

Specialitatea studiilor

Specialitatea studiilor

11
2

1

sociale

2

medicale
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Alte categorii de personal
20-22
Muncitor calificat l - bucătărie
G,M
23-25
Îngrijitoare
G,M
26-27
Muncitor calificat- lA
G,M
28
Inspector de specialitate lA
S
CENTRUL DE ZI- TECUCI
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau Funcţia
de Nivelul
treapta profesională
conducere
studiilor
TOTAL POSTURI
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
29-31
Instructor de educ. principal
M
Personal pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau
integrării familiale
32
Asistent social principal
S
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
33-34
Kinetoterapeut principal
S
35-36
Asistent medical principal
PL
37
Infirmieră
G.M
Alte categorii de personal
38
Muncitor calificat l
G,M
39
Muncitor calificat l - bucătărie
G,M
40-41
Îngrijitoare
G,M
42
Şofer l
G,M
43
Muncitor calificat- lA
G,M

3
3
2
1
Nr.
posturi
15

Calificare de bucătar
calificări specifice
Economice
Specialitatea studiilor

3

1

sociale

2
2
1

Kinetoterapie
Medicale
Curs de cruce roşie

1
1
2
1
1

Calificări specifice
Calificare de bucătar

Calificare croitorie

CASA “SPERANŢA”- TECUCI
Nr. crt.

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau Funcţia
de Nivelul
treapta profesională
conducere
studiilor
TOTAL POSTURI

Personal pentru îngrijire de bază şi
educaţie formală şi informală
44-48

Instructor de educ. principal

M

Nr.
posturi
5

Specialitatea studiilor

5

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

COMPARTIMENTUL CASE NR. 1: CASA „Ştefan” / CASA “ Tudor” / CASA “Aurora” / CASA “Floare de colţ”
Nivelul
Nr.
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional
Funcţia de

Specialitatea studiilor
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sau treapta profesională
TOTAL POSTURI
1

Personal de conducere şi administrare

2

Inspector de specialitate lA
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
Instructor de educ. principal
Personal pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau
integrării familiale
Asistent social principal
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Asistent medical principal
Alte categorii de personal
Inspector de specialitate lA

3-24

25

26-27
28

conducere

studiilor

posturi

Şef case (şef
centru)

S

1

S

1

M

22

S

1

sociale

PL

2

medicale

S

1

economice

28

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

COMPARTIMENTUL CASE NR. 2: CASA “Andrei” / CASA „Ana” / CASA “Monica” / CASA “Miruna” / CASA “ Cireşarii”
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau
treapta profesională
TOTAL POSTURI
1
Personal de conducere şi administrare
Nr. crt.

2

3-29

30
31-32
33

Inspector de specialitate lA
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
Instructor de educ. principal
Personal pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau
integrării familiale
Asistent social principal
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Asistent medical principal
Alte categorii de personal
Inspector de specialitate lA

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

Şef case (şef S
centru)
S

Nr.
posturi
33
1

Specialitatea studiilor

1

M

27

S

1

sociale

PL

2

medicale

S

1

economice

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică
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CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU COPILUL CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE GALAŢI
Nr. crt.

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau
treapta profesională

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

TOTAL POSTURI

Nr.

Specialitatea studiilor

posturi

45

Personal de conducere şi administrare
1
2
3

4-18
19-25

26-27
28
29-32
33-35
36-37
38-41
42
43
44
45

şef centru
Inspector de specialitate lA
Magaziner l
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
Instructor de educ. principal
Supraveghetor de noapte
Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării
familiale
Asistent social principal
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Medic specialist dentist
Asistent medical principal
Alte categorii de personal
Muncitor calificat l - bucătărie
Muncitor necalificat- bucătărie
Îngrijitoare
Muncitor calificat l – lenjerie
Şofer l
Referent lA
Inspector de specialitate lA

S
S
M

1
1
1

M
G,M

15
7

S

2

Asistenţă socială, sociologie

S
PL

1
4

Specializare în stomatologie
Medicale

G,M
G,M
G.M
G,M
G,M
M
S

3
2
4
1
1
1
1

Calificare de bucătar

Calificare croitorie
Calificări specifice
economice

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

CENTRUL DE EVALUARE,DIAGNOZĂ ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ ADULŢI
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

TOTAL POSTURI
1-10

Nr.
posturi

Specialitatea studiilor

10

Psiholog principal

S

10

psihologie

CENTRUL DE EVALUARE,DIAGNOZA ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ COPII ŞI FAMILIE
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta

Funcţia de

Nivelul

Nr.

Specialitatea studiilor
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profesională

conducere

studiilor

posturi

TOTAL POSTURI
1-18
19-20

20

Psiholog principal
Psihopedagog principal

S
S

18
2

psihologie
psihopedagogie

CENTRUL DE PRIMIRE COPII IN REGIM DE URGENŢĂ“ IRENE ŞI STUART”
Nr. crt.

Funcţia de execuţie, gradul profesional
sau treapta profesională
TOTAL POSTURI

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi
27

Specialitatea studiilor

Personal de conducere şi administrare
Şef centru
S
1
Inspector de specialitate lA
S
1
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
M
14
3-16
Instructor de educ. principal
Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării
familiale
sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc.
17
Asistent social principal
S
1
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
18-19
Asistent medical principal
PL
2
medicale
Alte categorii de personal
20-22
Muncitor calificat- bucătărie
G,M
3
calificare de bucătar
23
Muncitor necalificat- bucătărie
G,M
1
24-26
Îngrijitoare
G,M
3
27
Muncitor calificat l- fochist
G,M
1
calificare fochist
* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică
1
2

CENTRUL DE PLASAMENT NR. 3
Nr. crt.
1
2
3

4-11

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau
treapta profesională
TOTAL POSTURI
Personal de conducere şi administrare
Referent lA
Magaziner l
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală
şi informală
Instructor de educ. principal

Funcţia de
conducere
Şef centru

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi
60

S
M
M

1
1
1

M
G

8

Specialitatea studiilor
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Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă
şi pregătirea reintegrării sau integrării familiale
Lucrător social principal

12
13
14-15
16-20
21-43
44
45-46
47-50
51
52-54
55-59
60


Pl,M

Asistent social sau lucrător social

1

Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Kinetoterapeut principal
S
1
Kinetoterapie
Asistent medical principal
PL,M
2
Kinetoterapie, fizioterapie
Asistent medical principal, soră medicală
PL, M,G
5
Medicale
Infirmieră
G.M
23
Curs de cruce roşie
Alte categorii de personal
Inspector de specialitate lA
S
1
Economice
Şofer l
G,M
2
Calificări specifice
Muncitor calificat l – bucătărie
G,M
4
Calificare de bucătar
Muncitor necalificat- bucătărie
G,M
1
Muncitor calificat lA – fochist, electrician
G.M
3
Calificări specifice
Îngrijitoare
G,M
5
Muncitor calificat lA- croitorie
G,M
1
calificare croitorie
Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

CENTRUL MATERNAL
Nr. crt.

Funcţia de execuţie, gradul profesional
sau treapta profesională
TOTAL POSTURI

şef centru

1
2-7

Funcţia de
conducere

Personal pentru îngrijire de bază şi
educaţie formală şi informală

Nivelul
studiilor
S

Nr.
posturi
10
1

M

6

M,Pl
G

1
1

Asistenţă medicală
Curs crucea rosie/infirmieră

S

1

economice

Specialitatea studiilor

Instructor de educ. principal

8
9
10


Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Asistent medical principal
Infirmieră
Alte categorii de personal
inspector de specialitate lA

Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE CU TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

TOTAL POSTURI

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi

6

Specialitatea studiilor
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CONDUCERE
1
2-4
5
6

1
şef centru

Psiholog principal
Muncitor calificat l
Şofer l

S
S
G,M
G,M

1
3
1
1

psihologie
Calificare construcţii
Calificări specifice

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NICOLAE” TG. BUJOR
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau
Funcţia de
Nivelul
Nr.crt.
treapta profesională
conducere
studiilor
TOTAL POSTURI
1
Personal de conducere şi administrare :
Şef centru
S
Personal pentru îngrijire de bază
2-7
Instructor de educaţie principal
M
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
8
Asistent medical principal
S,Pl
Personal specializat;
9
Asistent social principal
S
Alte categorii de personal
10
Inspector de specialitate IA
S

Nr. posturi

Specialitatea studiilor

10
1
6
1

medicale

1

sociale

1

economice

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

CENTRUL DE RECUPERARE A VICTIMELOR VIOLENŢEI DOMESTICE ”ŞANSA”TG. BUJOR
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau
Funcţia de
Nivelul
Nr.crt.
Nr. posturi
treapta profesională
conducere
studiilor
TOTAL POSTURI
5
Personal pentru îngrijire de bază
1-4
Instructor de educaţie principal
M
4
Personal specializat
5
Asistent social principal
S
1
sociale

Specialitatea studiilor

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică
* şeful Căminului pentru persoane vârstnice „ Sf. Nicolae” Tg. Bujor va coordona şi Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PERSOANE CU HANDICAP
Nr. crt.

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta

Funcţia de

Nivelul studiilor

Nr. posturi

Specialitatea studiilor
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1
2
3

profesională
TOTAL POSTURI
Personal de conducere şi administrare
Inspector de specialitate lA
Magaziner l

conducere
şef centru

S
S
M

47
1
1
1

S

1

Personal specializat
4

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în
asist. soc

Asistent social principal
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
5-9
Asistent medical principal
PL
5
medicale
10-32
Infirmieră
G,M
23
curs de cruce roșie/infirmieră
Alte categorii de personal
33-36
Muncitor calificat l - bucătărie
G,M
4
Calificare de bucătar
37-41
Îngrijitoare
G,M
5
42-43
Şofer l
G,M
2
Calificări specifice
44
Muncitor calificat l
G,M
1
Calificări specifice
45
Muncitor calificat l
G,M
1
Calificări specifice
46
Muncitor calificat l- fochist
G,M
1
calificare fochist
47
Inspector de specialitate lA
S
1
economice
* Serviciile medicale de specialitate vor fi asigurată de medici cu specializările cerute de afecţiunile beneficiarilor pe bază de contract de prestări servicii;
* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP DE TIP ALZHEIMER
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

TOTAL POSTURI
CONDUCERE

Funcţia de
conducere

Nr. posturi

Specialitatea studiilor

8
1
şef centru

1

Nivelul
studiilor

S

1

2-7

Asistent social principal

S

6

8

Lucrător social principal

M

1

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs
postuniv în asist. soc.
Medii + curs lucrător social

Nr. posturi

Specialitatea studiilor

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ADULTE „PENTRU VOI”
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

TOTAL POSTURI
CONDUCERE
1

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

9
1
şef centru

S

1
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2-8
9

Asistent social principal

S

7

Inspector de specialitate IA

S

1

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs
postuniv în asist. soc.
economice

CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
Funcţia de
Nivelul
Nr. crt.
Nr. posturi
Specialitatea studiilor
profesională
conducere
studiilor

TOTAL POSTURI
CONDUCERE

9

1
şef centru

S

1

Asistent social principal

S

8

Medic primar

S

1

1
2-8

9

Sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup+curs postuniv în asist. soc.
medicină (pentru evaluare adulţilor cu handicap)

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP „LUCEAFĂRUL”
Nr. crt.

1
2-8

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta
profesională
TOTAL POSTURI
CONDUCERE

Funcţia de
conducere

Nivelul studiilor

Nr. posturi

Specialitatea studiilor

8
1
şef centru

Asistent social principal

S
S

1
7

Nivelul
studiilor

Nr. posturi

S

M

19
1
1

M

8

Sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup+curs postuniv în asist. soc.

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ„ ELENA” TG. BUJOR
Nr. crt.
1
2
3-10

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta
Funcţia de
profesională
conducere
TOTAL POSTURI
Personal de conducere şi administrare
şef centru
Referent lA
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
Instructor de educ. principal

Specialitatea studiilor
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Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă
şi pregătirea reintegrării sau integrării familiale
Asistent social principal/Lucrător social principal
11
12
13-15
16-17
18
19

Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Asistent medical principal
Alte categorii de personal
Muncitor calificat l- bucătar
Îngrijitoare
Şofer l
Muncitor calificat l - sudor

S/,Pl,M

1

Asistent social sau lucrător social

PL

1

Asistenţă medicală

G,M
G,M
G,M
G,M

3
2
1
1

calificare de bucătar
calificări specifice
calificare sudor

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU O VIAȚĂ INDEPENDENTĂ „DRAGOŞ” GALAŢI
Nr. crt.
1
2
3-8

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta
Funcţia de
profesională
conducere
TOTAL POSTURI
Personal de conducere şi administrare
şef centru
Inspector de specialitate lA/ Referent lA
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
Instructor de educ. principal
Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă
şi pregătirea reintegrării sau integrării familiale
Asistent social principal/Lucrător social principal

Nivelul
studiilor

Nr. posturi

S
S,M

15
1
1

M

6

S,M

2

PL

1

Specialitatea studiilor

Asistenţă socială sau curs de lucrător social

9-10

11
12-13
14-15

Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Asistent medical principal
Alte categorii de personal
Muncitor calificat lA- bucătar
Îngrijitoare

Asistenţă medicală
G,M
G,M

2
2

calificare de bucătar

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică

CENTRUL DE SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL ŞI MANAGEMENT DE CAZ ADULŢI
Nr. crt.

Funcţia de execuţie/conducere şi treapta
profesională

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

Nr. posturi

Specialitatea studiilor
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TOTAL POSTURI
CONDUCERE

8
1
şef centru

1

S

1

2-6

Asistent social principal

S

5

7-8

Lucrător social principal

M

2

Sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup+curs postuniv în asist. soc.
Medii + curs lucrător social

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP NR. 1
Nr. crt.
1
2
3

4-9

10
11

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta
profesională
TOTAL POSTURI
Personal de conducere şi administrare
Inspector de specialitate lA
Magaziner l
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi
informală
Instructor de educ. principal
Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi
pregătirea reintegrării sau integrării familiale
Psihopedagog principal

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

Nr. posturi

Specialitatea studiilor

55
Şef centru

Asistent social principal

S
S
M

1
1
1

M

6

S
S

1
1

Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Kinetoterapeut principal
S
2
Asistent medical principal
PL
5
Infirmiera
G,M
23
Alte categorii de personal
42-45
Muncitor calificat l- bucătar
G,M
4
46-50
Îngrijitoare
G,M
5
51
Muncitor calificat l
G,M
1
52
Muncitor calificat l
G,M
1
53
Inspector de specialitate lA
S
1
54
Medic specialist
S
1
55
Şofer l
G,M
1
* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică
12-13
14-18
19-41

Psihopedagogie specială
Asistent social
Kinetoterapie
Medicale
Curs de cruce roşie/infirmieră
Calificare bucătar
Calificare croitorie
Calificare fochist
medicină ( Preşedinte CEMPAH)
Calificări specifice

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP NR. 2
Nr. crt.

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta
profesională

Funcţia de
conducere

Nivelul
studiilor

Nr. posturi

Specialitatea studiilor
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TOTAL POSTURI

51

Personal de conducere şi administrare
Şef centru
S
1
Inspector de specialitate lA
S
1
Magaziner l
M
1
Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi
informală
S
1
4
Asistent social principal
M
6
5-10
Instructor de educ principal
Personal pentru îngrijirea sănătăţii
11
Kinetoterapeut principal
S
1
12-16
Asistent medical principal
PL
5
17-37
Infirmiera
G,M
21
Alte categorii de personal
38-41
Muncitor calificat l- bucătar
G,M
4
42-45
Îngrijitoare
G,M
4
46
Muncitor calificat l
G,M
1
47-48
Şofer l
G,M
2
49-50
Muncitor calificat
G,M
2
51
Inspector de specialitate lA
S
1
* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică
1
2
3

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare +
curs postuniversitar în asistenţă socială

Kinetoterapie
Medicale
Curs de cruce roşie
Calificare bucătar
Calificări specifice
Calificări specifice
Calificări specifice
Economice

CENTRUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ADULTE
Nr. crt.

1
2-8

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta
profesională
TOTAL POSTURI
CONDUCERE

Funcţia de
conducere

Nivelul studiilor

Nr. posturi

Specialitatea studiilor

8
1

şef centru
Asistent social principal

S
S

1
7

Nivelul
studiilor

Nr. posturi

Sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup+curs postuniv în asist. soc.

LOCUINŢA PROTEJATĂ NR.1 „CĂTĂLINA”
Nr. crt.

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau
treapta profesională

Funcţia de
conducere

TOTAL POSTURI
1

Personal de conducere şi administrare

20
şef centru

S

1

Specialitatea studiilor
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2
3-7

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie
formală şi informală
Asistent social principal
Instructor de educ. principal

S
M

1
5

Personal pentru îngrijirea sănătăţii
Asistent medical principal
PL
3
Kinetoterapeut principal
S
1
Infirmiera
G,M
4
Alte categorii de personal
16-17
Şofer l
G,M
2
18-19
Muncitor calificat l- bucătar
G,M
2
20
Îngrijitoare
G,M
1
* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică
8-10
11
12-15

Sociale, umaniste, medicale sau
alte studii sup+curs postuniv în asist. soc.
Medicale
Kinetoterapie
Curs de cruce roşie/infirmieră
Calificări specifice
Calificare de bucătar
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HOTĂRÂREA NR. 68
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: POD DIN
BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240 A în localitatea Cerțești, județul Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.422/13.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) 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. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţie: „POD
DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240 A în localitatea Cerțești, județul Galaţi‖, cu valoarea totală de
1.287,531 mii lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 1.087,028 mii lei (inclusiv TVA).

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. 69
din 24 aprilie 2017
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 208 din 29 noiembrie 2016 privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020―
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.620/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea nr. 208 din 29 noiembrie 2016 a Consiliului Judeţean Galaţi privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020―;
Având în vedere adresele nr. 581/21.03.2017 și 742/11.04.2017 ale S.C. Apă Canal S.A., înregistrate
la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2620/21.03.2017, respectiv 3320/11.04.2017;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 13 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:
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Art.I. Se modifică articolul 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 208 din 29 noiembrie 2016 privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Galați, în perioada 2014–2020―, după cum urmează:
se modifică și se înlocuiește Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 208 din 29 noiembrie 2016 cu
Anexa atașată la prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Apă Canal S.A. Galaţi și Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi―.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ
Principalii indicatori tehnico – economici
CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
Prețuri curente fără T.V.A.
INDICATOR

1. Valoarea totală a investiției

Unitate
măsură

Valoare

Etapa I

Etapa II

mii lei

90.537,833

85.881,706

4.656,128

mii EURO

20.074,017

19.041,662

1.032,355

din care
construcții - montaj:

mii lei

55.916,166

55.916,166

0,000

mii EURO

12.397,713

12.397,713

0,000

Inv (mii lei)

1.890

1890

0

C+M(mii lei)

1.231

1231

Inv (mii lei)

34.098

32022

2077

C+M(mii lei)

20.849

20849

0

Inv (mii lei)

41.252

40292

960

C+M(mii lei)

26.233

26233

0

2. Eșalonarea investiției:

ANUL I

ANUL II

ANUL III

Inv (mii lei)

13.297

11678

1619

C+M(mii lei)

7.603

7603

0

luni

36

36

28

buc

3

3

0

buc

1

1

0

Aducțiuni

m

16.144

16.144

0

Conducte de aducțiune PEID De 110÷De 125 mm –
U.A.T. Berești - Meria

m

599

599

0

ANUL IV
3. Durata de realizare a investiției:
2. Capacități
SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
Captare (foraje)
Foraje – U.A.T. Berești
Tratare
Stație tratare Liești QIC=920 l/s
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Conducte de aducțiune PEID De110÷De125mm –
U.A.T. Berești
Conducte de aducțiune PEID De225mm – U.A.T.
Umbrărești
Conducte de aducțiune PEID De225÷De315mm –
U.A.T. Ivești
Conducte de aducțiune PEID De315mm – U.A.T.
Liești

m

5.066

5.066

0

m

1.285

1.285

0

m

6.637

6.637

0

m

2.557

2.557

0

buc

1

1

0

Depozit de nămol Șendreni

buc

1

1

0

SEAU Movileni - 7230 LE

buc

1

1

0

SEAU Berești - 3075 LE

buc

1

1

0

buc

1

1

0

m

4.078

4.078

0

buc

5

0

5

Stație de pompare
Stație de pompare ST Liești
SISTEM DE CANALIZARE
Stație de epurare

Stații de pompare apă uzată
SPAU T11: Q=35,57 l/s, H=47mCA - U.A.T. Tecuci
Conducta de refulare PEID De 225 mm
UTILAJE INDEPENDENTE
Utilaje independente

HOTĂRÂREA NR. 70
din 24 aprilie 2017
privind: modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor
legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile
– Fîrțănești – Foltești (DJ 242)‖
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.402/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014—2020, Apelul
de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
Având în vedere adresa nr. 5025/1769/12.04.2017 a OI POR Regiunea Sud-Est înregistrată la
Consiliul Județean Galați cu nr. 3402/13.04.2017 referitor la proiectul „Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – Fîrțănești –
Foltești (DJ 242)‖;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr, 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin (1), lit. b) și alin. (3) lit. a) 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.I. Se modifică Hotărârea nr. 127/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate
de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – Fîrțănești –
Foltești (DJ 242)‖, astfel:
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1. Art. 3 va avea următorul conţinut: «Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile –
Fîrțănești – Foltești (DJ 242)‖, în cuantum de 72.206.493,07 lei (inclusiv TVA)‖».
2. Alin. (1) al art. 4 va avea următorul conţinut: «Se aprobă alocarea sumei de 1.386.703,04 lei
(inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și
valoarea neeligibilă în cuantum de 2.871.341,13 lei (inclusiv TVA) aferente, implementării proiectului
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor –
Umbrărești – Viile – Fîrțănești – Foltești (DJ 242)‖».
3. Se modifică şi se înlocuieşte anexa la Hotărârea nr. 127/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului,
a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor –
Umbrărești – Viile – Fîrțănești – Foltești (DJ 242)‖ cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: UAT Comuna Vîrlezi, UAT Orașul Tg. Bujor, UAT
Comuna Măstăcani, UAT Comuna Fîrțănești și UAT Comuna Foltești.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ

Acord de parteneriat
nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor
– Umbrărești – Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”
Art. 1. Părţile
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada
Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 3127476, reprezentată
de Costel Fotea - Președinte, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:
RO04TREZ306504102X016233;
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod
poștal 800048
2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VÎRLEZI, cu sediul în comuna
Vîrlezi, cod poștal 807330, județul Galați, codul fiscal 4412233, reprezentată de Ștefan Patriche –
Primar, având calitatea de Partener 2
3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL TÎRGU BUJOR, cu sediul în str.
Eremia Grigorescu, nr. 105, oraș Tîrgu Bujor, cod poștal 805200, județul Galați, codul fiscal
4393204, reprezentată de Laurențiu – Viorel Gîdei – Primar, având calitatea de Partener 3
4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FÎRȚĂNEȘTI, cu sediul în comuna
Fîrțănești, nr. 606, cod poștal 807125, județul Galați, codul fiscal 4802813, reprezentată de Adrian
Filote – Primar, având calitatea de Partener 4
5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FOLTEȘTI, cu sediul în comuna
Foltești, cod poștal 807130, județul Galați, codul fiscal 13298414, reprezentată de Lenuța Munteanu –
Primar, având calitatea de Partener 5
6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MĂSTĂCANI, cu sediul în
comuna Măstăcani, cod poștal 807190, județul Galați, codul fiscal 4322254, reprezentată de Dănuț
Ilie – Primar, având calitatea de Partener 6
au convenit următoarele:
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Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară
proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea
activităţilor aferente proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între
localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)‖, care este depus în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa
prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale, precum şi pe durata de valabilitate a contractului de finanţare,
Obiectivul specific – creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în
proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene, precum și pe perioada de
durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.
(2) Prezentul acord constituie anexă la cererea de finanţare.
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de
finanţare:
Organizaţia
Lider de parteneriat
(Partener 1)
Unitatea Administrativ
Teritorială Județul Galați

Roluri şi responsabilităţi
1.
Răspunde de elaborarea documentației necesare
depunerii proiectului;
2.
Elaborează și semnează cererea de finanțare împreună
cu partenerii;
3.
Semnează contractul de finanțare;
4.
Menține legătura cu finanțatorul;
5.
Asigură resursele financiare necesare cofinanțării și
derulării proiectului, precum și cheltuielile conexe care pot
interveni;
6.
Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului și
urmărește derularea contractelor încheiate;
7.
Urmărește realizarea lucrărilor și menține legătura cu
dirigintele de șantier și proiectantul;
8.
Asigură promovarea proiectului în concordanță cu
Manualul de Identitate Vizuală și dă în administrare
partenerilor plăcile permanente și panourile temporare, după
caz;
9.
Menține legătura cu auditorul și pune la dispoziție
toate documentele necesare realizării rapoartelor de audit;
10.
Realizează rapoartele de progres și cererile de
rambursare/plată, după caz;
11.
Menține proprietatea terenului aferent drumului
județean modernizat şi reabilitat pentru care s-a acordat
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea
plăţii finale în cadrul proiectului;
12.
Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe
perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea
plăţii finale în cadrul proiectului);
13.
În vederea realizării investiției, preia administrarea
terenului cu suprafața de 103.616 mp aflat pe teritoriul UAT
Orașul Tîrgu Bujor pe perioada de implementare și durabilitate
a proiectului. După 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul
proiectului, predă în administrarea UAT Orașul Tîrgu Bujor
suprafața de teren menționată anterior.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.1. Stabilirea propunerii de proiect - 0,00 lei;
I.2 Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente
proiectului - 298.540,00 lei;
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente,
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare - 0,00 lei.
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Partener 2
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Vîrlezi

Partener 3
Unitatea Administrativ
Teritorială Orașul Tîrgu
Bujor

II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 0: Evaluarea și aprobarea documentației
proiectului și semnarea contractului de finanțare - 0,00 lei
Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei
Activitatea 2: Organizarea procedurilor de achiziţie - 0,00 lei:
2.1 Proiectare PT şi DTE, precum și verificare proiect
2.2 Lucrări de reabilitare şi modernizare infrastructură
rutieră
2.3 Asistență tehnică pe perioada de executare a lucrărilor
2.4 Promovare şi informare
2.5 Auditul proiectului
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare - 71.516.393,92 lei:
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 242
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul 70.906,15 lei;
Activitatea 5: Auditul proiectului - 48.433,00 lei.
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin
proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de
5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente,
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare 0,00 lei.
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare - 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 242 - 0,00 lei
3.2 Realizarea servicilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor - 0,00 lei
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul 0,00 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin
proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de
5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
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publice care traversează UAT-ul.
5. Dă în administrarea UAT Județul Galați terenul cu suprafața
de 103.616 mp aflat pe teritoriul UAT Orașul Tîrgu Bujor pe
perioada de implementare și durabilitate a proiectului (5 ani de
la efectuarea plăţii finale). După 5 ani de la efectuarea plăţii
finale în cadrul proiectului, UAT Orașul Tîrgu Bujor preia
administrarea suprafeței de teren menționate anterior.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente,
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare - 0,00 lei.

Partener 4
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Fîrțănești

II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare - 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 242 - 0,00 lei
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor - 0,00 lei
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul 0,00 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin
proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de
5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente,
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare - 0,00 lei.

Partener 5
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Foltești

II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare - 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 242 - 0,00 lei
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor - 0,00 lei
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul 0,00 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin
proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de
5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
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privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.

Partener 6
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Măstăcani

Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente,
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare - 0,00 lei.
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei.
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare - 0,00 lei.
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 242 - 0,00 lei.
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor - 0,00 lei.
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul 0,00 lei.
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin
proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de
5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente,
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare - 0,00 lei .
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei.
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare - 0,00 lei.
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 242 - 0,00 lei.
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor - 0,00 lei.
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul 0,00 lei.

(2)

Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
Lider de parteneriat
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
(Partener 1)
(1.386.703,04 lei respectiv 2% din valoarea cheltuielilor
Unitatea Administrativ
eligibile)
Teritorială Județul Galați
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
(2.871.341,13 lei respectiv 3,986%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(4.258.044,17 lei respectiv 5,897% din valoarea totală a
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proiectului)
Partener 2
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Vîrlezi

Partener 3
Unitatea Administrativ
Teritorială Orașul Tîrgu
Bujor
Partener 4
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Fîrțănești
Partener 5
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Foltești

Partener 6
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Măstăcani

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei respectiv 0%)

(0 lei
(0 lei

(0 lei
(0 lei

(0 lei
(0 lei

(0 lei
(0 lei

(0 lei
(0 lei

(3) Plăţile
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. Prin urmare:
a)
liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea
de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea
cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în
concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform
prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.
b)
liderul de parteneriat cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de angajament şi a
creditelor bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii
din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care
Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a
contractului de finanțare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partener 1)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1)
Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a
verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.
B. Obligaţiile liderului de parteneriat
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(1)
Liderul de parteneriat (Partener 1) va elabora şi semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
(2)
Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(3)
Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul
intermediar POR.
(4)
Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/Autoritatea de management a cererilor
de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor
contractuale și procedurale.
(5)
Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original
precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară
şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
(6)
Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea
sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art.
6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți
activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile
aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
(7)
În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost
cauzat prejudiciul.
(8)
În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(9)
Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de
management.
(10) Liderul de parteneriat asigură din bugetul propriu resursele financiare necesare derulării proiectului în
condiţii optime, cheltuielile neeligibile – în cazul în care apar după etapa de evaluare; cheltuielile conexe ce
pot interveni pe parcursul implementării (inclusiv pentru asigurarea funcţionalităţii în integralitate a traseului
drumului).
(11) Liderul de parteneriat asigură cheltuielile aferente mentenanţei şi întreţinerii investiţiei pe o perioadă
de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului (perioada de durabilitate).
(12) Liderul de parteneriat preia în administrare temporară de la UAT Oraşul Tîrgu Bujor suprafaţa de
103.616 mp teren (reprezentând tronsonul de DJ 242) pe perioada de implementare şi durabilitate şi
retransmite, după această dată, administrarea tronsonului de drum reabilitat şi modernizat;
(13) Liderul de parteneriat îşi asumă toate obligațiile prevăzute în declaraţiile pe proprie răspundere pe
care Liderul de proiect – UAT judeţul Galaţi trebuie să le depună, potrivit Ghidului solicitantului (declarație
de eligibilitate; declarație privind nedeductibilitatea TVA; declarație privind terenul şi infrastructura pe care
se realizează proiectul; declarație privind conformitatea documentaţiei tehnico-economice etc.);
(14) Liderul de parteneriat asigură personal de specialitate cu experienţă în managementul şi gestionarea
proiectelor cu finanţare europeană;
(15) Liderul de parteneriat furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect,
solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul
asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din instrumente structurale;
(16) Liderul de parteneriat predă în administrarea UAT-urilor partenere, după caz, panourile temporare,
plăcile permanente și stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul acestora pe perioada de implementare şi
durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului);
(17) Liderul de parteneriat are obligaţia să menţină proprietatea drumului reabilitat şi modernizat şi natura
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale şi să
asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor
A.

Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5 şi 6

(1)
Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat şi să fie
informaţi despre progresul în implementarea proiectului.
(2)
Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor
pentru modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către
AM/OI POR.
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B.

Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5 şi 6

(1)
Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în
domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi
publicității în implementarea activităților proprii.
(2)
Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(3)
Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea
sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art.
6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferente
activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele
solicitate la rambursare/plată.
(4) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de
proiect.
(5)
Partenerii furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de
către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de
Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului
de implementare a proiectelor finanţate din instrumente structurale.
(6)
Partenerii păstrează toate documentele originale cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de
valabilitate a contractului de finanţare.
(7)
Partenerii asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l reprezintă şi administrează,
după caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul proiectului, atât pe perioada
de implementare, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul proiectului.
(8)
Partenerii preiau în administrare stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul UAT-ului, după caz, în
vederea întreținerii.
(9)
Partenerii contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului.
(10) Partenerii asigură toate condițiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe
teritoriul UAT-ului pe care îl reprezintă.
(11) Partenerii întreţine şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea pe
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul.
Art. 7. Achiziții publice
(1)
Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în
vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme
abilitate.
Art. 8. Proprietatea
(1)
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea terenului aferent traseului modernizat şi reabilitat şi natura
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/de
dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
(2)
Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului
de utilizare a echipamentelor, bunurilor, mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce au făcut
obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a
asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul,
ce au făcut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul
pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat și să nu vândă
sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 20142020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării
prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.
Art. 9. Confidențialitate
(1)
Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile
primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau
divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în
scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 10 Legea aplicabilă
(1)

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
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(2)
Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor
clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită
de toate părţile.
Art. 11 Dispoziţii finale
Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona
pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
Întocmit în 7 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de
finanţare.
Semnături
Lider de proiect (Partener
1)
Unitatea Administrativ
Teritorială Județul Galați
Partener 2
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Vîrlezi
Partener 3
Unitatea Administrativ
Teritorială Orașul Tîrgu
Bujor
Partener 4
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Fîrțănești
Partener 5
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Foltești
Partener 6
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Măstăcani

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

COSTEL FOTEA
PREȘEDINTE
ȘTEFAN PATRICHE
PRIMAR
LAURENȚIU - VIOREL GÎDEI
PRIMAR
ADRIAN FILOTE
PRIMAR
LENUȚA MUNTEANU
PRIMAR
DĂNUȚ ILIE
PRIMAR

HOTĂRÂREA NR. 71
din 24 aprilie 2017
privind: modificarea Hotărârii nr. 128/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate
de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului - Cudalbi Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)‖
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.403/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014—2020, Apelul
de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
Având în vedere adresa nr. 5031/1775/12.04.2017 a OI POR Regiunea Sud-Est înregistrată la
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3403/13.04.2017 referitor la proiectul „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi Smârdan (DJ 251)‖;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
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Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin (1), lit. b) și alin. (3) lit. a) 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.I. Se modifică Hotărârea nr. 128/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate
de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi Smârdan (DJ 251)‖, astfel:
1. Art. 3 va avea următorul conţinut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia
Conachi - Smârdan (DJ 251)‖, în cuantum de 68.268.649,74 lei (inclusiv TVA).‖
2. Alin. (1) al art. 4 va avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea sumei de 1.365.372,99 lei
(inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și
valoarea neeligibilă în cuantum de 0,00 lei aferente implementării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi Smârdan (DJ 251)‖.
3. Se modifică şi se înlocuieşte anexa la Hotărârea nr. 128/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului,
a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)‖ cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: UAT Comuna Matca, UAT Comuna Valea Mărului, UAT
Comuna Cudalbi, UAT Comuna Schela și UAT Comuna Smârdan.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ

Acord de parteneriat
nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea
Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ251)”
Art. 1. Părţile
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada
Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 3127476, reprezentată
de Costel Fotea – Președinte, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:
RO04TREZ306504102X016233;
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare;
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, CP
800048.
2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MATCA, cu sediul în comuna
Matca, nr. 1228, cod poștal 807185, județul Galați, codul fiscal 4412225, reprezentată de Nelu Costea
– Primar, având calitatea de Partener 2
3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VALEA MĂRULUI, cu sediul în
str. Preot Gheorghe Gaston, nr. 2, comuna Valea Mărului, cod poștal 807320, județul Galați, codul
fiscal 3655900, reprezentată de Virgil Doca – Primar, având calitatea de Partener 3
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4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CUDALBI, cu sediul în str. Ștefan
cel Mare, nr. 162, comuna Cudalbi, cod poștal 807105, județul Galați, codul fiscal 3655919,
reprezentată de Ștefan Drugan – Primar, având calitatea de Partener 4
5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SCHELA, cu sediul în comuna
Schela, cod poștal 807265, județul Galați, codul fiscal 3126381, reprezentată de Maricel Petrea –
Primar, având calitatea de Partener 5
6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SMÂRDAN, cu sediul în sat
Smârdan, comuna Smârdan, cod poștal 807275, județul Galați, codul fiscal 4150000, reprezentată de
Costică Stroea – Primar, având calitatea de Partener 6
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară
proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea
activităţilor aferente proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între
localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)‖, care este depus
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa
prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale, Obiectivul specific – creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, precum
și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.
(2) Prezentul acord constituie anexă la cererea de finanţare.
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de
finanţare:
Organizaţia
Roluri şi responsabilităţi
Lider de parteneriat
1. Răspunde de elaborarea documentației necesare
(Partener 1)
depunerii proiectului;
Unitatea Administrativ
2. Elaborează și semnează cererea de finanțare împreună
Teritorială Județul Galați
cu partenerii;
3. Semnează contractul de finanțare;
4. Menține legătura cu finanțatorul;
5. Asigură resursele financiare necesare cofinanțării și
derulării proiectului, precum și cheltuielile conexe care
pot interveni;
6. Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului și
urmărește derularea contractelor încheiate;
7. Urmărește realizarea lucrărilor și menține legătura cu
dirigintele de șantier și proiectantul;
8. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu
Manualul de Identitate Vizuală și dă în administrare
partenerilor plăcile permanente și panourile temporare,
după caz;
9. Menține legătura cu auditorul și pune la dispoziție toate
documentele necesare realizării rapoartelor de audit;
10. Realizează rapoartele de progres și cererile de
rambursare/plată, după caz;
11. Menține proprietatea terenului aferent drumului
județean modernizat şi reabilitat pentru care s-a acordat
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
12. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe
perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului).
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.1. Stabilirea propunerii de proiect – 0,00 lei
I.2 Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente
proiectului – 197.865,80 lei
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
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precum şi depunerea documentaţiei de finanţare – 0,00 lei

Partener 2
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Matca

II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 0: Evaluarea și aprobarea documentației proiectului
și semnarea contractului de finanțare – 0,00 lei
Activitatea 1: Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2: Organizarea procedurilor de achiziţie –
1.264.368,24 lei:
2.1. Proiectare PT şi DTE, precum și verificare proiect
2.2 Lucrări de reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră
2.3 Asistență tehnică pe perioada de executare a lucrărilor
2.4 Promovare şi informare
2.5 Auditul proiectului
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare – 66.701.277,21 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 251
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul –
56.150,15 lei
Activitatea 5: Auditul proiectului – 48.988,34 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe
perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare – 0,00 lei

Partener 3
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Valea
Mărului

II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare – 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 251
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul –
0,00 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
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funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare – 0,00 lei

Partener 4
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Cudalbi

II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare – 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 251
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul –
0,00 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe
perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare – 0,00 lei

Partener 5
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Schela

II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare – 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 251
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul –
0,00 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe
perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
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căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare – 0,00 lei

Partener 6
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Smârdan

II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare – 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 251
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul –
0,00 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe
perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare – 0,00 lei
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare – 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 251
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul –
0,00 lei

(2)

Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
Lider de parteneriat
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
(Partener 1)
(1.365.372,99 lei, respectiv 2,00% din valoarea cheltuielilor eligibile)
Unitatea Administrativ
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
Teritorială Județul Galați
(0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(1.365.372,99 lei, respectiv 2,00% din valoarea totală a proiectului)
Partener 2
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Unitatea Administrativ
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv
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Teritorială Comuna Matca
Partener 3
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Valea
Mărului
Partener 4
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Cudalbi
Partener 5
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Schela
Partener 6
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Smârdan

0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv
0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv
0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv
0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv
0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)

Plăţile
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. Prin urmare:
b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/Autoritatea
de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare,
valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au
efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect,
asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.
c) liderul de parteneriat cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de angajament şi a creditelor
bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din
proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care
Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de
valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a
prezentului acord.
(3)

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partener 1)
B. Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată,
sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.
C. Obligaţiile liderului de parteneriat
1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va elabora și semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul
în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul
intermediar POR.
4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/Autoritatea de management a cererilor
de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform
prevederilor contractuale și procedurale.
5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original
precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația
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comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului
sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea
sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu
prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de
rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund
proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost
cauzat prejudiciul.
8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către
Autoritatea de management.
10) Liderul de parteneriat asigură din bugetul propriu resursele financiare necesare derulării proiectului în
condiţii optime, cheltuielile neeligibile – în cazul în care apar după etapa de evaluare; cheltuielile
conexe ce pot interveni pe parcursul implementării (inclusiv pentru asigurarea funcţionalităţii în
integralitate a traseului drumului).
11) Liderul de parteneriat asigură cheltuielile aferente mentenanţei şi întreţinerii investiţiei pe o perioadă
de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului (perioada de durabilitate).
12) Liderul de parteneriat îşi asumă toate obligațiile prevăzute în declaraţiile pe proprie răspundere pe
care Liderul de proiect – UAT judeţul Galaţi trebuie să le depună, potrivit Ghidului solicitantului
(declarație de eligibilitate; declarație privind nedeductibilitatea TVA; declarație privind terenul şi
infrastructura pe care se realizează proiectul; declarație privind conformitatea documentaţiei tehnicoeconomice, etc.).
13) Liderul de parteneriat asigură personal de specialitate cu experienţă în managementul şi gestionarea
proiectelor cu finanţare europeană.
14) Liderul de parteneriat furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect,
solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din instrumente
structurale.
15) Liderul de parteneriat predă în administrarea UAT-urilor partenere, după caz, panourile temporare,
plăcile permanente și stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul acestora pe perioada de implementare
şi durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului).
16) Liderul de parteneriat are obligaţia să menţină proprietatea drumului reabilitat şi modernizat şi natura
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale
şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor
A. Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5 și 6
(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat și să fie informaţi
despre progresul în implementarea proiectului;
(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru
modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către
AM / OI POR.
B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5 și 6
(1) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în
domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi
publicității în implementarea activităților proprii.
(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(3) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau
îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile
art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor
aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din
sumele solicitate la rambursare/plată.
(4) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul
de proiect.
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(5) Partenerii păstrează toate documentele originale cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de
valabilitate a contractului de finanţare.
(6) Partenerii furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de
către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea
de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra
modului de implementare a proiectelor finanţate din instrumente structurale.
(7) Partenerii asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l reprezintă şi administrează, după
caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul proiectului, atât pe perioada
de implementare, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul proiectului.
(8) Partenerii preiau în administrare stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul UAT-ului, după caz, în
vederea întreținerii.
(9) Partenerii contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
(10) Partenerii asigură toate condițiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe
teritoriul UAT-ului pe care îl reprezintă.
(11) Partenerii întreţin şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea pe
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul.
Art. 7. Achiziții publice
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în
vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte
organisme abilitate.
Art. 8. Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea terenului aferent traseului modernizat şi reabilitat şi natura
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii
finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului
de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce
au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au
obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în
comun, dacă este cazul, ce au făcut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a
proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia să folosească
conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele/bunurile, fie ele
mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii
finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la
ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.
Art. 9. Confidențialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile
primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare
sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile
confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 10 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor
clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este
convenită de toate părţile.
Art. 11 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
Întocmit în 7 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de
finanţare.
Semnături
Lider de proiect (Partener 1)
Unitatea Administrativ
Teritorială Județul Galați

COSTEL FOTEA
PREȘEDINTE

Semnătura

Data şi locul
semnării
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Partener 2
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Matca
Partener 3
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Valea
Mărului
Partener 4
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Cudalbi
Partener 5
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Schela
Partener 6
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Smârdan

NELU COSTEA
PRIMAR

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

VIRGIL DOCA
PRIMAR
ȘTEFAN DRUGAN
PRIMAR
MARICEL PETREA
PRIMAR
COSTICĂ STROEA
PRIMAR

HOTĂRÂREA NR. 72
din 24 aprilie 2017
privind: modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate
de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni
– Barcea‖
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.401/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014—2020, Apelul
de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
Având în vedere adresa nr. 3401/13.04.2017 a OI POR Regiunea Sud-Est referitor la proiectul
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti –
Cosmeşti – Movileni – Barcea‖;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin (1), lit. b) și alin. (3) lit. a) 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.I. Se modifică Hotărârea nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate
de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea‖, astfel:
1. Art. 3 va avea următorul conţinut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni –
Barcea‖, în cuantum de 42.635.062,37 lei (inclusiv TVA).‖
2. Alin. (1) al art. 4 va avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea sumei de 851.719,50 lei (inclusiv
TVA), reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea
neeligibilă în cuantum de 49.087,50 lei (inclusiv TVA) aferente implementării proiectului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni –
Barcea‖.
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3. Se modifică şi se înlocuieşte anexa la Hotărârea nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a
cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea
şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni
– Barcea‖ cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: UAT Comuna Cosmești, UAT Comuna Movileni și UAT
Comuna Nicorești.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ

Acord de parteneriat
nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti –
Cosmeşti – Movileni – Barcea”
Art. 1. Părţile
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada
Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 3127476, reprezentată
de Costel Fotea - Președinte, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:
RO04TREZ306504102X016233;
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare;
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, CP
800048.
2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA NICOREȘTI, cu sediul în sat
Nicorești, comuna Nicorești, cod poștal 807215, județul Galați, codul fiscal 3878767, reprezentată de
Ionel Boghiu – Primar, având calitatea de Partener 2
3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COSMEȘTI, cu sediul în str. G-ral
Dumitru Dămăceanu, nr. 73, sat Cosmești, comuna Cosmești, cod poștal 807085, județul Galați, codul
fiscal 3655943, reprezentată de Ion Tuchiluș – Primar, având calitatea de Partener 3
4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MOVILENI, cu sediul în str.
Eroilor, nr. 818, sat Movileni, comuna Movileni, cod poștal 807195, județul Galați, codul fiscal
3814747, reprezentată de Marian Moisă – Primar, având calitatea de Partener 4
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară
proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea
activităţilor aferente proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe
traseul Buciumeni - Nicoreşti – Cosmeşti –
Movileni - Barcea‖, care este depus în cadrul Pogramului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de
proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Obiectivul specific –
creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin
modernizarea drumurilor județene, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului
de finanțare.
(2) Prezentul acord constituie anexă la cererea de finanţare.
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Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de
finanţare:
Organizaţia
Roluri şi responsabilităţi
Lider de parteneriat
13. Răspunde de elaborarea documentației necesare
(Partener 1)
depunerii proiectului;
Unitatea Administrativ
14. Elaborează și semnează cererea de finanțare împreună
Teritorială Județul Galați
cu partenerii;
15. Semnează contractul de finanțare;
16. Menține legătura cu finanțatorul;
17. Asigură resursele financiare necesare cofinanțării și
derulării proiectului, precum și cheltuielile conexe care
pot interveni;
18. Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului și
urmărește derularea contractelor încheiate;
19. Urmărește realizarea lucrărilor și menține legătura cu
dirigintele de șantier și proiectantul;
20. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu
Manualul de Identitate Vizuală și dă în administrare
partenerilor plăcile permanente și panourile temporare,
după caz;
21. Menține legătura cu auditorul și pune la dispoziție
toate documentele necesare realizării rapoartelor de
audit;
22. Realizează rapoartele de progres și cererile de
rambursare/plată, după caz;
23. Menține proprietatea terenului aferent drumului
județean modernizat şi reabilitat pentru care s-a
acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
24. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe
perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului).
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.1.Stabilirea propunerii de proiect – 0,00 lei
I.2 Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente
proiectului – 140.306,68 lei
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare – 0,00 lei
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 0: Evaluarea și aprobarea documentației
proiectului și semnarea contractului de finanțare – 0,00 lei
Activitatea 1: Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2: Organizarea procedurilor de achiziţie
788.687,86 lei:
2.1 Proiectare PT şi DTE, precum și verificare proiect
2.2 Lucrări de reabilitare şi modernizare infrastructură
rutieră
2.3 Asistență tehnică pe perioada de executare a lucrărilor
2.4 Promovare şi informare
2.5 Auditul proiectului
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare – 41.410.262,72 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 252
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul –
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Partener 2
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Nicorești

Partener 3
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Cosmești

41.394,15 lei
Activitatea 5: Auditul proiectului – 57.239,00 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin
proiect atât pe perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5
ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare - 0,00 lei
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare - 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 252
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul 0,00 lei
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin
proiect atât pe perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5
ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare – 0,00 lei
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare – 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 252
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul –
0,00 lei
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1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi
implementării proiectului;
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin
proiect atât pe perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5
ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de
funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele,
căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri
publice care traversează UAT-ul.
Activități în care este implicat:
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare:
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor aferente
precum şi depunerea documentaţiei de finanţare – 0,00 lei
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de
finanţare:
Activitatea 1: Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare – 0,00 lei
3.1 Executarea lucrării de reabilitare și modernizare a
drumului județean DJ 252
3.2 Realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada de
executare a lucrărilor
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind proiectul –
0,00 lei
Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat
în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
Lider de parteneriat
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
(Partener 1)
(851.719,50 lei, respectiv 2,00% din valoarea cheltuielilor eligibile)
Unitatea Administrativ
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
Teritorială Județul Galați
(49.087,50 lei, respectiv 0,12% din valoarea totală a proiectului)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(900.807,00 lei, respectiv 2,11% din valoarea totală a proiectului)
Partener 2
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Unitatea Administrativ
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv
Teritorială Comuna
0%)
Nicorești
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)
Partener 3
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Unitatea Administrativ
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv
Teritorială Comuna
0%)
Cosmești
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)
Partener 4
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Unitatea Administrativ
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv
Teritorială Comuna
0%)
Movileni
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)
Partener 4
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Movileni

(2)

(3)

Plăţile
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin H.G. nr. 93/2016. Prin urmare:
d) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/Autoritatea
de management, iar Autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare,
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valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au
efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect,
asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.
e) liderul de parteneriat cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de angajament şi a
creditelor bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor
proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de
finanţare.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care
Contractul de finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate
a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partener 1)
D. Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată
sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.
E. Obligaţiile liderului de parteneriat
1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va elabora și semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul
în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul
intermediar POR.
4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/Autoritatea de management a cererilor
de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform
prevederilor contractuale și procedurale.
5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original
precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația
comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului
sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea
sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu
prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de
rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund
proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost
cauzat prejudiciul.
8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către
Autoritatea de management.
10) Liderul de parteneriat asigură din bugetul propriu resursele financiare necesare derulării proiectului în
condiţii optime, cheltuielile neeligibile – în cazul în care apar după etapa de evaluare; cheltuielile
conexe ce pot interveni pe parcursul implementării (inclusiv pentru asigurarea funcţionalităţii în
integralitate a traseului drumului).
11) Liderul de parteneriat asigură cheltuielile aferente mentenanţei şi întreţinerii investiţiei pe o perioadă
de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului (perioada de durabilitate).
12) Liderul de parteneriat îşi asumă toate obligațiile prevăzute în declaraţiile pe proprie răspundere pe
care Liderul de proiect – UAT judeţul Galaţi trebuie să le depună, potrivit Ghidului solicitantului
(declarație de eligibilitate; declarație privind nedeductibilitatea TVA; declarație privind terenul şi
infrastructura pe care se realizează proiectul; declarație privind conformitatea documentaţiei tehnicoeconomice, etc.).
13) Liderul de parteneriat asigură personal de specialitate cu experienţă în managementul şi gestionarea
proiectelor cu finanţare europeană.
14) Liderul de parteneriat furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect,
solicitate de către Autoritatea de management, Organismul intermediar, Autoritatea de
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din instrumente
structurale.
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15) Liderul de parteneriat predă în administrarea UAT-urilor partenere, după caz, panourile temporare,
plăcile permanente și stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul acestora pe perioada de implementare
şi durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului).
16) Liderul de parteneriat are obligaţia să menţină proprietatea drumului reabilitat şi modernizat şi natura
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale
şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor
C. Drepturile Partenerilor 2, 3 și 4
(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat și să fie informaţi
despre progresul în implementarea proiectului;
(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru
modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către
AM / OI POR.
D. Obligaţiile Partenerilor 2, 3 și 4
(1) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în
domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi
publicității în implementarea activităților proprii.
(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(3) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau
îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile
art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor
aferent activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din
sumele solicitate la rambursare/plată.
(4) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul
de proiect.
(5) Partenerii păstrează toate documentele originale cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de
valabilitate a contractului de finanţare.
(6) Partenerii furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de
către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea
de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra
modului de implementare a proiectelor finanţate din instrumente structurale.
(7) Partenerii asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l reprezintă şi administrează, după
caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul proiectului, atât pe perioada
de implementare, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul proiectului.
(8) Partenerii preiau în administrare stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul UAT-ului, după caz, în
vederea întreținerii.
(9) Partenerii contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului.
(10) Partenerii asigură toate condițiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe
teritoriul UAT-ului pe care îl reprezintă.
(11) Partenerii întreţin şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea pe
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul.
Art. 7. Achiziții publice
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în
vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte
organisme abilitate.
Art. 8. Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea terenului aferent traseului modernizat şi reabilitat şi natura
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii
finale/de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului
de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce
au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au
obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în
comun, dacă este cazul, ce au făcut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a
proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia să folosească
conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele /bunurile, fie
ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea
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plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu
privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.
Art. 9. Confidențialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile
primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare
sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile
confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 10 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor
clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este
convenită de toate părţile.
Art. 11 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
Întocmit în număr de 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru
cererea de finanţare.
Semnături
Lider de proiect (Partener 1)
Semnătura
Data şi locul
COSTEL FOTEA
Unitatea Administrativ
semnării
PREȘEDINTE
Teritorială Județul Galați
Partener 2
Semnătura
Data şi locul
IONEL BOGHIU
Unitatea Administrativ
semnării
PRIMAR
Teritorială Comuna Nicorești
Partener 3
Semnătura
Data şi locul
ION TUCHILUȘ
Unitatea Administrativ
semnării
PRIMAR
Teritorială Comuna Cosmești
Partener 4
Semnătura
Data şi locul
MARIAN MOISĂ
Unitatea Administrativ
semnării
PRIMAR
Teritorială Comuna Movileni

HOTĂRÂREA NR. 73
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din
DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti –
Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.542/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) 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 aprobă noii indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei TVA, rezultaţi din
DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile –
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Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242) cu valoarea totală a investiţiei de 72.087.153,92 lei inclusiv TVA, din care C+M
este de 68.405.244,22 lei inclusiv TVA potrivit Anexei, parte integrantă la hotărâre.
Art.2. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 2014—2020,
întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse
de finanțare), asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T.
Art.3. Prezenta hotărâre modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 124 din 21.07.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din D.A.L.I. (documentaţie de avizare lucrări de
intervenţie), pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional
între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile –Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)‖.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ
Această documentaţie tehnică este constituită din doua obiecte:
Obiectul 1 – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242 (km. 38+940,00 – 69+640,00)
Obiectul 2 – reabilitare poduri.
Obiectul 1 – reabilitarea şi modernizarea drumului județean DJ 242 (km. 38+940,00 – 69+640,00)
Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie:
- Lungime: 30.700,00 m;
- Lăţime parte carosabila: 6,00 – 7,00 m;
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m;
- Lăţime acostamente: 2x1,00 m;
- Pantă transversală pe zona părţii carosabile: 2,5%;
- Pantă transversală pe zona acostamentelor: 4,00%;
- Lungime șanț din beton: 44.726,00 m;
- Lungime șanț din pământ: 3.134,00 m;
- Lungime rigola carosabilă: 3.615,00 m;
- Pistă biciclişti: acolo unde spaţiul permite, respectiv oraşul Tg. Bujor, s-au amenajat piste de 1 m.
lăţime, din aceeaşi structură rutieră ca şi trotuarele, atât pe partea stângă cât şi pe partea dreaptă a sensului de
mers;
- Staţii autobuz: 8 buc. cu lungimea de 45,00 m. şi lăţimea de 3,50 m. prevăzute cu adăpost împotriva
soarelui şi ploii, minim 1 (una) bancă de 5 locuri şi câte 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a
deşeurilor;
- Panouri fotovoltaice – 32 buc. amplasate la trecerile de pietoni.
În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 242 s-au avut în vedere structuri rutiere
relevante: structură nouă, tratament dublu cu criblură executat la cald, reparaţii+ranforsare în două straturi
mixtură asfaltică, reparaţii+ranforsare un strat mixtură asfaltică, structură nouă în zona alunecărilor de
pământ.
Obiectul 2 – reabilitare poduri
Podurile care asigură continuitatea drumului judeţean DJ 242, peste cursurile de apă locale, din care
cel mai important este râul Covurului, sunt în număr de 16 şi au fost expertizate în aprilie 2015.
După mărimea deschiderii podurile expertizate se încadrează în categoria podurilor mici, cu
deschiderea maximă sub 20 m.
Lungimile podurilor variază între 5,0 şi 32,30 m.
Structura de rezistenţă a podurilor este simplă din beton armat şi este:
- grindă continuă casetată de beton armat, pod la km. 56+679;
- grinzi monolite tip T de beton armat, pod la km. 43+696;
- dală de beton armat la restul podurilor.
Documentaţia a fost întocmită la solicitarea finanţatorului, la faza de clarificări pentru etapa de
evaluare tehnică şi financiară în conformitate cu noua legislaţie fiscală ce a stabilit că începând cu luna
ianuarie 2017 cota TVA este de 19%.
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HOTĂRÂREA NR. 74
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici privind realizarea obiectivului de investiţii
„REABILITARE TRONSOANE DJ 242 B Bereşti – Tîrgu Bujor şi DJ 251 Tecuci – Matca‖
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.544/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
şi art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) 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. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici privind realizarea obiectivului de investiţii
„REABILITARE TRONSOANE DJ 242 B Bereşti – Tîrgu Bujor şi DJ 251 Tecuci – Matca‖ după cum
urmează: valoarea totală a investiţiei este de 43.186.424 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 38.638.824
lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată astfel:
- finanţare de la bugetul de stat = 41.897.153 lei inclusiv TVA;
- cofinanțare bugetul local = 1.289.271 lei inclusiv TVA.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. 75
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din
DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi –
Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.541/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) 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,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă noii indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei TVA, rezultaţi din
DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi –
Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251) cu valoarea: 68.163.511,25 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M
de 63.692.550,13 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre.
Art.2. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 2014—2020,
întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse
de finanțare), asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T.
Art.3. Prezenta hotărâre modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 125 din 21.07.2016,
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din D.A.L.I. (documentaţie de avizare lucrări de
intervenţie), pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional
între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)‖.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ
Această documentaţie tehnică este constituită din următoarele lucrări:
Lucrări de drum– reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 251 între localităţile Matca –
Cudalbi de la km. 6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi şi Smârdan de la km. 61+460 ÷
72+400.
Lucrări de poduri – 5 bucăţi.
Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 251 între localităţile Matca –
Cudalbi de la km. 6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi şi Smârdan de la km. 61+460 ÷
72+400, lungimea totală a tronsoanelor fiind de 28.000,00 m.
Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie:
- Lungime: 28.000,00 m.;
- Lăţime parte carosabilă: 6,00 - 7,00 m.;
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,50 m.;
- Lăţime acostamente: 2 x 0,5 - 0,75 m.;
- Lungime şanţ din beton: 12.365,00 m.;
- Lungime şanţ din pământ: 24.550,00 m.;
- Pista biciclişti: 1,6 km. între următoarele poziţii kilometrice: 70+800 – 72+400 – pe partea dreaptă a
drumului judeţean DJ 251;
- Staţii autobuz: 6 buc. prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 (una) bancă de 5
locuri şi câte 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
- Panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni – 10 buc.;
- Podeţe DN 600 mm. 69 buc.;
- Podeţe tubulare sau podețe dalate tip D5 şi L3 17 buc.;
- Marcaje 28,0 km.;
- Indicatoare rutiere 220 buc.
Structura rutieră este următoarea:
- 4 cm. strat de uzură din beton asfaltic modificat cu pudretă de cauciuc şi polimeri BA16 m;
- 6,0 cm. strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 20;
- 8,0 cm. strat de bază din anrobat bituminos tip AB 31,5 doar pe anumite sectoare;
- 15,0 - 20 ,0 cm. strat de fundaţie superior din piatră spartă;
- 10,0 – 30,0 cm. strat de fundaţie inferior din balast.
Lucrări de poduri – reabilitare poduri 5 buc.
La podurile din beton armat existente pe traseul proiectat a căror stare generală este bună/mediocră se
va reface calea pentru a se asigura racordarea corespunzătoare la lucrările de drumuri, dar şi pentru asigurarea
etanşeităţii suprastructurii lucrării de artă.
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Lucrările au fost propuse în baza expertizei şi a constatărilor deficienţelor de structură, degradări
pentru fiecare din cele 5 poduri.
Amplasarea, caracteristicile podurilor şi lucrările propuse a fi executate sunt:
1. Pod pe DJ 251, km. 7+300, peste râul Corozel
2. Pod pe DJ 251, km. 61+880, peste pârâul Lozova la Schela
3. Pod pe DJ 251, km. 62+120, peste pârâul Negrea la Schela
4. Pod pe DJ 251, km. 71+400, peste Valea Gheboasei la Smârdan
5. Pod pe DJ 251, km. 71+850, peste râul Mălina la Smârdan.

HOTĂRÂREA NR. 76
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din
DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni
– Barcea
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.543/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) 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 aprobă noii indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei TVA, rezultaţi din
DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni –
Barcea, cu valoarea investiției de 42.536.429,22 lei inclusiv TVA, din care C+M 39.730.150,50 lei inclusiv
TVA potrivit anexei parte integrantă la hotărâre.
Art.2. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 2014—2020,
întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse
de finanțare), asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T.
Art.3. Prezenta hotărâre modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126 din 21.07.2016,
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din D.A.L.I. (documentaţie de avizare lucrări de
intervenţie), pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional
pe traseul Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni – Barcea‖.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ
Această documentaţie tehnică este constituită din următoarele lucrări:
Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 252 (km. 7+200 ÷ 10+300 şi
km. 14+200 ÷ 32+600)
Lucrări de poduri – reabilitare pod la Km. 29+370, peste Pârâul CAINA la NICOREŞTI.
Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 252 (km. 7+200 ÷ 10+300 şi
km. 14+200 ÷ 32+600), lungimea totală a tronsoanelor fiind de 21500.00 m.
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Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie:
- Lungime: 21.500,00 m.;
- Lăţime parte carosabilă: 6,00 m.;
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m.;
- Lăţime acostamente: 2 x 0,75 m.;
- Lungime șanț din beton: 26.400,00 m.;
- Lungime șanț din pământ: 16.600,00 m.;
- Pistă biciclişti: 2,95 km. între următoarele poziţii kilometrice: 27+950.00 – 30+900.00 – pe
partea stângă
- Staţii autobuz: 9 buc. prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 (una) bancă de
5 locuri şi câte 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
- Panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni – 10 buc.
- Podeţe DN 600 mm. 89 buc.
- Podeţe P2 10 buc.
- Marcaje 21,5 km.
- Indicatoare rutiere 124 buc.
În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 252 pentru realizarea straturilor de uzură
la drumurile cu trafic mediu s-a optat pentru utilizarea mixturii asfaltice tip BA16m modificat cu pudretă de
cauciuc şi polimeri datorită avantajelor pe care aceasta le posedă.
Lucrări de poduri – reabilitare pod
Amplasarea podului propus a fi refăcut este la Km. 29+370, peste Pârâul CAINA la NICOREŞTI.
La podul din beton armat existent pe traseul proiectat a cărui stare generală este mediocră se va reface
calea pentru a se asigura racordarea corespunzătoare la lucrările de drumuri, dar şi pentru asigurarea
etanșeității suprastructurii lucrării de artă.
Se va decapa calea pe pod până la nivelul suprabetonării, se va reface placa de suprabetonare, se vor
reface stratul suport al hidroizolaţiei, hidroizolaţia, şapa de protecţie a hidroizolaţiei, îmbrăcămintea care pe
partea carosabilă este constituită din două straturi din asfalt turnat dur ATD 16, cu grosimea totală de 8 cm.
Se vor monta parapete de siguranţă din beton armat şi se vor amenaja trotuare cu umplutură din beton peste
tuburile PVC pentru realizarea golurilor de pozare a conductelor, acolo unde este cazul, care se vor proteja cu
asfalt turnat dur tip ATD 16 cu grosimea de 4 cm.
Elementele de racordare cu terasamentele - sferturi de con, scări, casiuri se vor reface, în aceeaşi
structură constructivă ca şi cea avută în soluţia iniţială.

HOTĂRÂREA NR. 77
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020‖, în cuantum de 349.208 euro fără TVA, reprezentând 2% din
valoarea investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.320/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresele nr. 581/21.03.2017 și 742/11.04.2017 ale S.C. Apă Canal S.A., înregistrate
la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2620/21.03.20167, respectiv 3320/11.04.2017;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14 lit. b) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare, republicată;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. d) 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 aprobă cofinanţarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată
în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020‖, în cuantum de 349.208 euro fără TVA, reprezentând 2% din

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 4 din aprilie 2017
valoarea investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean Galaţi, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Apă Canal S.A. Galaţi şi Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi‖.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ
Eşalonarea investiţiei aferentă Consiliul Judeţean Galaţi pentru implementarea „Proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”
Valoare cofinanţare fără TVA (Euro):

An
ANUL I - 2018
ANUL II - 2019
ANUL III - 2020
ANUL IV - 2021
TOTAL

Total
39.686
120.163
143.200
46.159
349.208

Etapa I
39.686
111.157
139.867
40.539
331.249

Etapa II
0,00
9.006
3.333
5.620
17.959

HOTĂRÂREA NR. 78
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru implementarea
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada
2014—2020‖
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.535/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresele nr. 581/21.03.2017, 742/11.04.2017 şi nr. 815/20.04.2017 ale S.C. Apă
Canal S.A., înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2620/21.03.20167, 3320/11.04.2017, respectiv
3535/20.04.2017;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. (l) şi art. 35 alin. (3) din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) 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 aprobă Strategia de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru implementarea
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014—
2020‖, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Apă Canal S.A. Galaţi şi Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi‖.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ
Planul anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare
Strategia de
tarifare
(în procente)
Tarif apă
Tarif
canalizare

Ajustări în termeni reali

Tarif iniţial
(actual)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

RON/m3
3.84

%
5.00%

%
0.00%

%
0.00%

%
1.00%

%
1.50%

%
1.50%

%
7.50%

2.12

5.00%

2.00%

3.00%

3.50%

7.50%

10.00%

18.00%

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare adăugată.

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an, cel târziu la 1 iulie, atât cu inflaţia
cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali.
Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:
Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i
Unde:
Tarif n+i
– tariful la data n+i
Tarif n
– tariful iniţial;
a n+1, a n+2
– ajustări în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2
a n+i
– ajustări în termeni reali a tarifului la data n+i
I n+i
– inflaţia aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:
CPI x (1+INF)m /12
I n+i =
IPI
unde:

CPI – cel mai recent indice al preţurilor disponibil;
IPI – indicele preţurilor iniţial, de la luna septembrie 2016;
INF – inflaţia pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preţurilor disponibil;
m – numărul de luni între data celui mai recent indice de preţ disponibil şi data efectivă a noului tarif;
Indicele Preţurilor – Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Institutul Naţional de Statistică.

HOTĂRÂREA NR. 79
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Judeţului Galaţi și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club‖ Galaţi în vederea
organizării evenimentului „Cupa Danubius‖
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.867/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
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Având în vedere solicitarea Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club‖ Galaţi nr.
154/23.03.2017 înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 2867/29.03.2017;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) 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. (1) Se aprobă parteneriatul între Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, Serviciul Public de Administrare a Domeniului
Public și Privat al Judeţului Galaţi și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club‖ Galaţi în vederea
organizării evenimentului „Cupa Danubius‖.
(2) Se aprobă Protocolul de colaborare, anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei, necesară organizării evenimentului „Cupa
Danubius‖.
(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul propriu al Consiliului Județean Galaţi pe anul 2017.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Galați, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi și
Asociației Persoanelor cu Handicap „Sporting Club‖ Galaţi.
(2) Direcția economie și finanţe și Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ
PROTOCOL DE COLABORARE
I Părțile
1.1 Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galați, str. Eroilor nr. 7, reprezentat prin dl.
Costel Fotea, în calitate de Președinte,
1.2 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, cu sediul în Galați, str. Brăilei, nr.138
B, reprezentată prin dna. Manon Emilia Cristoloveanu, în calitate de Director general,
1.3 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi, cu sediul în Galați, str.
Traian nr. 454 A, reprezentată prin dl. Vali Viorel Sandu, în calitate de Director general,
și
1.4 Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, cu sediul în Galați, str. Nae Leonard nr. 34, bl.
S12 ap. SAD, parter, reprezentată prin dl. Vasile Cristea, în calitate de Președinte.
II Obiectiv
2.1. Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului de colaborare între cele patru părți, în vederea organizării
evenimentului „Cupa Danubius‖.
III Intrarea în vigoare a protocolului
3.1. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către reprezentanţii părţilor.
IV Durata
4.1. Protocolul are valabilitate pe perioada desfășurării evenimentului „Cupa Danubius‖, 17 – 21 mai 2017.
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V Obligațiile partenerilor
5.1. Județul Galați prin Consiliul Județean Galaţi
5.1.1 Asigurarea sumei de 5.000 lei pentru a pune la dispoziție resursele logistice de desfășurare a concursului, ce
vor fi stabilite de comun acord;
5.1.2 Promovarea evenimentului și a activităților de punere în valoare a resurselor piscicole din județul Galați.
5.2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați
5.2.1 Punerea la dispoziţia organizatorilor a bazei de date cu persoanele cu handicap din județul Galați;
5.2.2 Promovarea evenimentului „Cupa Danubius‖ către persoanele cu handicap din județul Galați.
5.3 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi
5.3.1 Punerea la dispoziţie a bazei de agrement sportiv Zătun în vederea desfășurării probei de pescuit sportiv, pe
perioada desfășurării evenimentului „Cupa Danubius‖.
5.4 Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi
5.4.1 Asigurarea participării invitaţilor și mobilizarea acestora;
5.4.2 Promovarea evenimentului;
5.4.3 Implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului;
5.4.4 Justificarea cheltuielilor rezultate în urma organizării evenimentului.
VI Notificări
6.1 Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul protocol se va face în scris.
6.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.
6.3 Comunicările între părţi care nu se refera la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face de asemenea prin
telefon, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării să fie confirmată în scris.
VII Încetarea protocolului
7.1. Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a mai fi necesară vreo formalitate prealabilă sau intervenţia
instanţei judecătoreşti, unilateral, cu notificarea celeilalte părţi cu 30 de zile calendaristice înainte de data la care se
doreşte încetarea protocolului.
7.2. Rezilierea prezentului protocol nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
VIII Forţa majoră
8.1. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol, pe toată perioada
în care aceasta acţionează.
8.2. Îndeplinirea prezentului protocol va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
8.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet,
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
8.4. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
8.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenţii, fără ca vreuna dintre părţi să
poată pretinde celeilalte daune-interese.
IX Litigii
9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului protocol sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
X Clauze finale
10.1. Prezentul protocol, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii ei.
10.2. Părţile au dreptul, pe durata punerii în aplicare a protocolului, de a conveni modificarea /completarea
clauzelor prin act adiţional.
10.3. Titlurile şi subtitlurile prezentului protocol nu vor afecta în nici un fel interpretarea acestuia.
10.4. Părţile vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentului Protocol ce colaborare.
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Prezentul Protocol de colaborare a fost încheiat astăzi ___________, în patru exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte.
Consiliul Judeţean Galaţi
Președinte,
Costel Fotea
Serviciul Public de Administrare a Domeniului
Public și Privat al Judeţului Galaţi
Director general,
Vali Viorel Sandu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Galați
Director general,
Manon Emilia Cristoloveanu
Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club”
Galaţi
Președinte,
Vasile Cristea

HOTĂRÂREA NR. 80
din 24 aprilie 2017
privind: plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii
Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.550/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 1550/07.03.2017 prin care Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România (U.N.C.J.R.) aduce la cunoştinţa Consiliului Județean Galați cuantumul cotizaţiei pentru anul 2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 290/15.12.1999 privind aderarea
Consiliului Judeţean Galaţi la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 13.02.2009 a Adunării Generale a U.N.C.J.R. privind stabilirea
cotizaţiei anuale a membrilor U.N.C.J.R.;
Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 04.06.2010 a Adunării Generale a U.N.C.J.R. privind majorarea
cotizaţiei anuale a membrilor U.N.C.J.R.;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) 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 aprobă plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru al
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017, în valoare de 103.948,18 lei.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.
(2) Direcția economie și finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi va
răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. 81
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de
Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos‖, pentru anul 2017
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.452/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
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Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea nr. 87 din 30 septembrie 2008 a Consiliului Judeţean Galaţi privind
înfiinţarea Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos‖ şi asumarea unor
obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3452/14.04.2017 prin care A.C.T. „Euroregiunea Dunărea de Jos‖ aduce la
cunoştinţa Consiliului Județean Galați cuantumul cotizaţiei pentru anul 2017;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea de Jos‖ nr. 15 din 14 aprilie 2016 privind aprobarea cuantumului contribuţiei de
membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos‖;
Având în vedere prevederile art. 8 Capitolul VII, și art. 2, Capitolul IX din Statutul Asociației de
Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos‖;
Având în vedere prevederile art. 17 şi ale art. 91 alin. (6) lit. a) 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 aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de
Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos‖ pentru anul 2017, în valoare de 8.242 Euro
(echivalent în lei).
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea
Dunărea de Jos‖.
(2) Direcția economie și finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi va
răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. 82
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce
Roşie din România Filiala Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.384/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 105/13.04.2017 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România Filiala
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3384/13.04.2017;
Având în vedere art. 8 din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 12 din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) 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:
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Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie
din România Filiala Galaţi.
(2) Se aprobă acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce
Roşie din România Filiala Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele şi pe seama
Consiliului Judeţean Galaţi, a acordului de parteneriat.
(4) Se aprobă alocarea anuală a sumei de 12.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi,
pe o perioadă de 3 ani, în vederea susţinerii financiare a activităţilor umanitare desfăşurate de către Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi (S.N.C.R.R.).
Galaţi.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România Filiala

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

ANEXĂ
ACORD DE PARTENERIAT
Părţile:
Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Galați (SNCRR), cu sediul în Galați, Str. Cloșca, nr. 13,
Bl. PS 9, Ap. 41, cod 800346, CIF 3127506, reprezentată de dl. Gheorghiță Hogea, în calitate de Director Executiv
şi
Consiliul Judeţean Galaţi (CJG), cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul Galaţi, CIF 3127476,
reprezentat de dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte
au convenit următoarele:
Art. 1 Asocierea
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de colaborare în vederea susținerii
acțiunilor umanitare ale SNCRR.
Este în înţelegerea părţilor că prezentul acord reprezintă o convenţie privind cooperarea în atingerea scopului
comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri şi nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite între
parteneri.
Art. 2 Obiectul
Obiectul acestui acord îl reprezintă colaborarea în vederea implementării acțiunilor de sprijinire a populației
vulnerabile din județul Galați.
Art. 3 Durata
Durata acordului este de 3 ani de la semnare. Prelungirea perioadei de valabilitate a prezentului acord se realizează
cu acordul părţilor, după notificarea în prealabil.
Art. 4 Drepturile şi obligaţiile partenerilor
4.1. Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Galați (SNCRR):
a. Va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației din județul Galați și la prevenirea îmbolnăvirilor prin
programe în beneficiul comunității;
b. Va organiza servicii de ajutorare de urgență în favoarea victimelor dezastrelor, servicii de ambulanță și de
îngrijire a persoanelor bolnave sau vârstnice;
c. Va susține și încuraja participarea tinerilor la activitățile sale, precum și la desfășurarea unor activități proprii de
tineret, în vederea dezvoltării sentimentului solidarității umane față de cei aflați în suferință;
d. Va ajuta persoanele și familiile vulnerabile prin proiecte sociale naționale și locale;
e. Va organiza și va participa la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și natura
dezastrelor;
f. Va sprijini și iniția programe sociale la nivel comunitar, ținând cont de vulnerabilitățile și capacitățile locale;
g. Va colabora cu autoritățile publice pentru a garanta respectarea Dreptului Internațional Umanitar și a asigura
protecția Crucii Roșii în realizarea misiunii sale umanitare;
h. Va informa partenerul despre modul în care au fost utilizate resursele financiare în vederea realizării misiunii
sale umanitare.
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4.2. Consiliul Judeţean Galaţi, având calitatea de membru susținător:
a. Va colabora şi susţine derularea proiectelor umanitare inițiate de Societatea Națională de Cruce Roșie din
România Filiala Galați (SNCRR);
b. Va aloca anual suma de 12.000 lei în vederea susținerii financiare a activităților desfășurate de către Societatea
Națională de Cruce Roșie din România Filiala Galați (SNCRR), pe perioada de derulare a parteneriatului.
Art. 5 Notificări
5.1 Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris.
5.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.
5.3 Comunicările între părți care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face de asemenea prin
fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării să fie confirmată şi să poată fi dovedită.
Art. 6 Legea aplicabilă
6.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
6.2 Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze,
prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi
prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 7 Litigii
Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi soluționată pe calea negocierilor
între Părţi, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluţionarea disputei, aceasta va fi
soluţionată de instanţele competențe, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile.
Art. 8 Prevederi finale
Părţile garantează că reprezentanţii partenerilor ale căror semnături apar mai jos au fost învestiţi, la data semnării
acordului de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna şi executa prezentul Acord de Parteneriat.
Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la _____________ astăzi, _____________ în 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
Consiliul Judeţean Galaţi
Preşedinte,
Costel Fotea

Societatea Națională de Cruce Roșie din România
Filiala Galați (SNCRR)
Director Executiv,
Gheorghiță Hogea

HOTĂRÂREA NR. 83
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru
Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre‖ Galați, pentru anul 2017
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.456/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 651/29.06.2011 cu privire la aprobarea
asocierii, în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu instituţii publice
şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare
Durabilă „Prut–Dunăre‖ Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 72/06.08.2012 cu privire la modificarea
Hotărârii nr. 651/29 iunie 2011 privind aprobarea asocierii, în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi
prin Consiliul Județean Galaţi cu instituţii publice şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila
pentru înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre‖ Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 94/14.04.2017 de la Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre‖
Galați;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale alin. (6) lit. a) 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,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă plata din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru
Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre‖ Galați, pentru anul 2017, în valoare de 50.000 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre‖ Galați.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. 84
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei
„SMURD‖ Galaţi pentru anul 2017
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.449/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3449/14.04.2017 a Asociației „SMURD‖ Galaţi;
Având în vedere Decizia Consiliului Director al Asociației „SMURD‖ nr. 1/21 martie 2017 prin care
se stabilește cuantumul cotizaţiei pentru anul 2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 196/31 octombrie 2016 privind aprobarea
unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în legătură cu Asociația „SMURD‖ Galați;
Având în vedere prevederile art. 10, lit. C, din Statutul Asociației „SMURD‖ Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 17, art. 91 alin. (5) lit. a), punctele 3 și 8 și alin. (6) lit. a) 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 aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociației
„SMURD‖ Galaţi pentru anul 2017, în valoare de 84.000 lei.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei „SMURD‖ Galaţi.
(2) Direcția economie și finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi va
răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. 85
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi‖, pentru anul 2017
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.361/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
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Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea nr. 114 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului Judeţean Galaţi privind
aderarea Consiliului Judeţean Galaţi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă
Galaţi‖;
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi‖ nr.
57/11.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3361/12.04.2017;
Având în vedere prevederile cap. VI, art. 3 alin (a) din Anexa 1 la H.G. nr. 855/2008 privind
aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 lit. a) şi art. 11 lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi‖;
Având în vedere prevederile cap. VIII, art. 1, ale Anexei 2 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi‖;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) şi art. 17 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 aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi‖ pentru anul 2017, în valoare de 100.000 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul
Regional Apă Galaţi‖.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. 86
din 24 aprilie 2017
privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2017
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.339/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile cap. VI, art. 3 alin. (a) din Anexa 1 la H.G. nr. 855/2008 privind
aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea nr. 467 din 30 iulie 2010 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aderarea
Consiliului Judeţean Galaţi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi;
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi nr.
31/12.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3339/12.04.2017;
Având în vedere prevederile art. 7 lit. a) şi art. 11 lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECOSERV Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) şi art. 17 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,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi pentru anul 2017, în valoare de 100.000 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. 87
din 24 aprilie 2017
privind: delimitarea unui teren în suprafață de ~ 21,5 ha. din Pădurea Gârboavele în vederea realizării
unui Parc de Aventură
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.548/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 468/29.05.2007 privind trecerea din
administrarea Consiliului Județului Galați în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a
Domeniului Public și Privat al județului Galați a unor imobile (clădiri, terenuri și spații verzi);
Având în vedere acordul S.P.J.A.D.P.P. Galați transmis prin adresa nr. 1401/20.04.2017, înregistrată
la Consiliul Județean Galați cu nr. 3548/20.04.2017;
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și 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. (1) Se aprobă delimitarea unui teren în suprafață de ~ 21,5 ha. din Pădurea Gârboavele în
vederea realizării unui Parc de Aventură.
(2) Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului
Public și Privat al județului Galați.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017
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ANEXĂ
Datele de identificare
ale terenului în suprafață de ~ 21,5 ha din Pădurea Gârboavele
necesar realizării unui Parc de Aventură
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HOTĂRÂREA NR. 88
din 24 aprilie 2017
privind: înlocuirea unui membru, din partea organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.567/20.04.2017
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
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. (1) Se numeşte doamna Lăcătuş Elisabeta, din partea organismelor private acreditate care
desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru Protecţia
Copilului Galaţi.
(2) Se înlocuieşte doamna Robea Mariana cu doamna Lăcătuş Elisabeta, din partea organismelor
private acreditate, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi.
Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243 din 30 iunie 2009 privind reconstituirea Comisiei
pentru Protecţia Copilului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod
corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi, Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, doamnei Robea Mariana, precum şi doamnei Lăcătuş
Elisabeta, care vor răspunde de punerea în aplicare a acesteia.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 26 aprilie 2017

