MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI GALAŢI
NR. 7 din iulie 2015
CUPRINS
1. Hotărârea nr. 78 din 30 iulie 2015 privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul
de transport SC CORISALT SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil
SRL) ………………………………………………..
2. Hotărârea nr. 79 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Proiectului tehnic actualizat
«Reabilitare instalaţie electrică din spital – Distribuţie şi alimentare cu energie electrică –
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi» ………………………………….
3. Hotărârea nr. 80 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul
de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de
apartament şi instalaţia termică aferentă acesteia la amplasamentul Centrul de asistenţă
a victimelor traficului de persoane adulte, localitatea Galaţi, str. Fotea Iancu Maior nr. 4,
bl. DELTA, scara 1, apartament 7”, jud. Galaţi ……………………………………………….
4. Hotărârea nr. 81 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul
de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de
apartament şi instalaţia termică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ana,
Localitatea Galaţi, str. Piaţa Dunărea nr. 60, bl. PR4, scara 3, et. 4, apartament 54”, jud.
Galaţi ………………………………………………………………………………………………
5. Hotărârea nr. 82 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul
de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de
apartament şi instalaţia termică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Cireşarii,
localitatea Galaţi, str. Strungarilor nr. 2, bl. K1, scara 4, et. 4, apartament 77”, jud. Galaţi
6. Hotărârea nr. 83 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul
de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de
apartament şi instalaţia termică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Floare de colţ,
localitatea Galaţi, str. Feroviarilor nr. 3, bl. A2, scara 3, et. 1, apartament 45”, jud. Galaţi
7. Hotărârea nr. 84 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul
de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de
apartament şi instalaţia termică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Miruna,
localitatea Galaţi, str. Constantin Levaditti nr. 3, bl. ROZA 1, scara 2, parter, apartament
20”, jud. Galaţi …………………………………………………………………………………….
8. Hotărârea nr. 85 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul
de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de
apartament şi instalaţia termică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Monica,
localitatea Galaţi, str. Laminoriştilor nr. 10, bl. G1, scara 2, parter, apartament 31”, jud.
Galaţi ………………………………………………………………………………………………
9. Hotărârea nr. 86 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul
de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de
apartament şi instalaţia termică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ştefan,
localitatea Galaţi, str. Lebedei nr. 11, bl. E6, scara 2, et. 2, apartament 32”, jud. Galaţi …..
10. Hotărârea nr. 87 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul
de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de
apartament şi instalaţia termică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Tudor,
localitatea Galaţi, Cartier Aurel Vlaicu, str. Cluj nr. 7, bl. D5C, scara 1, et. 4, apartament
18”, jud. Galaţi …………………………………………………………………………………….
11. Hotărârea nr. 88 din 30 iulie 2015 privind validarea desemnării nominale a unui membru
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi ……………………………………………….
Buletin informativ al Consiliului Judeţului Galaţi privind informaţiile de interes public care se
comunică din oficiu în anul 2015 …………………………………………………………………….
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HOTĂRÂREA NR. 78
din 30 iulie 2015
privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT
SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL)
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.849/15.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr.
3 a Consiliului Judeţului Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi
protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţului Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 353/2007 al
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, pe perioada de 1 an, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport SC CORISALT SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Galaţi,
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3,
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 79
din 30 iulie 2015
privind: aprobarea Proiectului tehnic actualizat «Reabilitare instalaţie electrică din
spital – Distribuţie şi alimentare cu energie electrică – Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi»
Iniţiatori: Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa, Cornel Hamza, Dan Lilion Gogoncea,
Florinel Petru Gasparotti
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.854/17.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii,
studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză
privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere
a monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectul tehnic actualizat „Reabilitare instalaţie electrică din
spital – Distribuţie şi alimentare cu energie electrică” – Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi, cu valoarea totală de 4.147.124,00 lei (inclusiv TVA), din
care valoarea (C+M) de 3.124.264,20 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei
economie şi finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 80
din 30 iulie 2015
privind: aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Centrul de asistenţă a victimelor traficului de
persoane adulte, localitatea Galaţi, strada Fotea Iancu Maior nr. 4, bl. DELTA, scara 1,
apartament 7”, jud. Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Marian Vicleanu;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.547/27.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii
şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectele tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Centrul de asistenţă a victimelor traficului de
persoane adulte, localitatea Galaţi, strada Fotea Iancu Maior nr. 4, bl. DELTA, scara 1,
apartament 7”, jud. Galaţi cu valoarea totală de 9.371,55 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi
finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 81
din 30 iulie 2015
privind: aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ana, Localitatea Galaţi, strada Piaţa Dunărea
nr. 60, bl. PR4, scara 3, et. 4, apartament 54”, jud. Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Marian Vicleanu;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.543/27.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii
şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectele tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ana, localitatea Galaţi, strada Piaţa Dunărea
nr. 60, bl. PR4, scara 3, et. 4, apartament 54”, jud. Galaţi, cu valoarea totală de 11.843,67
lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi
finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. _____
din ___________________ 2015
privind: aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Cireşarii, localitatea Galaţi, strada
Strungarilor nr. 2, bl. K1, scara 4, et. 4, apartament 77”, jud. Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Marian Vicleanu;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.542/27.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii
şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectele tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Cireşarii, localitatea Galaţi, strada
Strungarilor nr. 2, bl. K1, scara 4, et. 4, apartament 77”, jud. Galaţi, cu valoarea totală de
10.992,33 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi
finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 83
din 30 iulie 2015
privind: aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Floare de colţ, localitatea Galaţi, strada
Feroviarilor nr. 3, bl. A2, scara 3, et. 1, apartament 45”, jud. Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data adresei depunerii proiectului: 5.545/27.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii
şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectele tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Floare de colţ, localitatea Galaţi, strada
Feroviarilor nr. 3, bl. A2, scara 3, et. 1, apartament 45”, jud. Galaţi, cu valoarea totală de
13.338,07 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi
finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 84
din 30 iulie 2015
privind: aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Miruna, localitatea Galaţi, strada Constantin
Levaditti nr. 3, bl. ROZA 1, scara 2, parter, apartament 20”, jud. Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.541/27.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii
şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectele tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Miruna, localitatea Galaţi, strada Constantin
Levaditti nr. 3, bl. ROZA 1, scara 2, parter, apartament 20”, jud. Galaţi, cu valoarea totală
de 11.150,85 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi
finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 85
din 30 iulie 2015
privind: aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Monica, localitatea Galaţi, strada
Laminoriştilor nr. 10, bl. G1, scara 2, parter, apartament 31”, jud. Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.548/27.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii
şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectele tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Monica, localitatea Galaţi, strada
Laminoriştilor nr. 10, bl. G1, scara 2, parter, apartament 31”, jud. Galaţi, cu valoarea
totală de 11.906,02 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi
finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 86
din 30 iulie 2015
privind: aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ştefan, localitatea Galaţi, strada Lebedei nr.
11, bl. E6, scara 2, et. 2, apartament 32”, jud. Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data adresei depunerii proiectului: 5.544/27.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii
şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectele tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ştefan, localitatea Galaţi, strada Lebedei nr.
11, bl. E6, scara 2, et. 2, apartament 32”, jud. Galaţi, cu valoarea totală de 11.208,77 lei
(inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi
finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 87
din 30 iulie 2015
privind: aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Tudor, localitatea Galaţi, Cartier Aurel
Vlaicu, strada Cluj nr. 7, bl. D5C, scara 1, et. 4, apartament 18”, jud. Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.546/27.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii
şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectele tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de
utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţia termică
aferentă acesteia la amplasamentul Casa Tudor, localitatea Galaţi, Cartier Aurel
Vlaicu, strada Cluj nr. 7, bl. D5C, scara 1, et. 4, apartament 18”, jud. Galaţi, cu valoarea
totală de 11.333,03 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi
finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 88
din 30 iulie 2015
privind: validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Galaţi
Iniţiator: Butunoiu Dorin, consilier judeţean;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 19.045/27.07.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 – juridică, pentru
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de
cooperare interinstituţională a Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere Legea nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17
din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
Având în vedere Ordinul inspectorului general al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă nr. 3015/I.G. din 06.07.2015;
Având în vedere adresa nr. 2804439/20.07.2015 a Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi, înregistrată la Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Galaţi la nr. 19045/22.07.2015;
Având în vedere prevederile art. 7 şi ale art. 9 din anexa I la Hotărârea
Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se ia act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Galaţi a domnului Paţanghel Marin.
Art.2. Se validează desemnarea nominală a domnului Burlacu Dumitru Ionel,
inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu”
al Judeţului Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.
Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 63 din 29 mai 2015 privind
validarea desemnării nominale a unor membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Galaţi se modifică în mod corespunzător.

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 31 iulie 2015
Pag. nr. 2
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Galaţi, Corpului Naţional al Poliţiştilor, Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi,
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi, Poliţiei Locale Galaţi, Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi şi membrilor acesteia.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI
privind informaţiile de interes public care se comunică din oficiu
în anul 2015
Dreptul la informaţie este un drept fundamental nou pentru legislaţia română, fiind
receptat de Constituţia României, prin art. 31, din instrumentele juridice internaţionale printre
care s enumără şi Convenţia europeană.
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, constituie
unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.
Libertatea de informare cuprinde atât dreptul cetăţeanului de a primii informaţiile cerute şi
răspunsuri la întrebările puse, cât şi obligaţia autorităţilor de a da informaţiile şi de a formula
răspunsurile la întrebările puse.
Prin informaţia de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau
rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de
forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
În cadrul Consiliul Judeţului Galaţi, activitatea de informare publică se desfăşoară cu
respectarea principiului transparenţei şi principiului autonomiei locale.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile de interes
public care se comunică din oficiu sunt:
a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţului
Galaţi sunt:
CONSTITUŢIA ROMÂNIEI DIN 19 OCTOMBRIE 2003;
LEGEA nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI NR. 40/30.07.2008 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţului Galaţi;
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot40-300708.pdf
HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI NR. 1/30.01.2014 privind
modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 40 din 30 iulie 2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţului
Galaţi;
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot1-300114.pdf
HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI NR. 366/30.08.2013 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţului Galaţi;
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari13/hot366-300813.pdf

DISPOZIŢIA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI HOTĂRÂREA CONSILIULUI
JUDEŢULUI GALAŢI NR. 340/28.05.2015 privind aprobarea Regulamentului intern al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice
CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI are următoarea componenţă:
Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae - Preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi
Hamza Cornel - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi
Vicleanu Marian - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi
Bogdan Tania-Iuliana – consilier judeţean
Buruiană Daniela-Laura – consilier judeţean
Buruiană Nataliţa – consilier judeţean
Butunoi Adrian-Liviu – consilier judeţean
Butunoiu Dorin – consilier judeţean
Buţurcă Octav – consilier judeţean
Căluean Anghel Costel - consilier judeţean
Cristovici Viorel – consilier judeţean
Dima Gheorghe – consilier judeţean
Gaiu Magdalena – consilier judeţean
Gaparotti Florinel-Petru – consilier judeţean
Gogoncea Dan-Lilion – consilier judeţean
Grosu Constantin – consilier judeţean
Hapeci Daniela-Simona – consilier judeţean
Ion Dumitru – consilier judeţean
Istudor Gigel – consilier judeţean
Matei Remus – consilier judeţean
Munteanu Gabriela – consilier judeţean
Pintilie Carmen – consilier judeţean
Podaru Tinca – consilier judeţean
Potec Nicolae-Petrişor – consilier judeţean
Sandu Mitică – consilier judeţean
Sandu Viorica – consilier judeţean
Şerban Iulian-Marian – consilier judeţean
Stângă George Cătălin – consilier judeţean
Ştefan Ion – consilier judeţean
Ţuicu Emil – consilier judeţean
Ungureanu Cătălin – consilier judeţean
Ursu Nicuşor – consilier judeţean
Zaharia Eugen – consilier judeţean
Zamfir Aurel – consilier judeţean
vacant – consilier judeţean
ADMINISTRATOR PUBLIC
Costel FOTEA
SECRETARUL JUDEŢULUI
Paul PUŞCAŞ

Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi are următoarea structură:
DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE
▪Compartimentul analiză, sinteză şi derulare programe comunitare
▪Compartimentul contabilitate
▪Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date
▪Compartimentul buget, sănătate şi învăţământ special
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
▪Compartimentul programe
▪Compartimentul de cooperare internaţională
▪Compartimentul Centrul Europe Direct
Centrul Europe Direct Galaţi
Centrul integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
▪Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului
▪Biroul investiţii şi urmăriri contracte
▪Biroul drumuri şi poduri
▪Autoritatea judeţeană de transport public
DIRECŢIA PATRIMONIU
▪Serviciul patrimoniu public
▪Serviciul patrimoniu privat
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SĂNĂTATE ŞI
SECURITATE ÎN MUNCĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
▪Compartimentul de asigurare a calităţii
SERVICIUL LICITAŢII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE
UTILITATE PUBLICĂ ŞI UNITATE IMPLEMENTĂRI PROIECTE
▪Unitate Implementare Proiecte
SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
COMPARTIMENTUL CANCELARIE
COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ
COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ATOP
COMPARTIMENTUL TEHNICĂ ADMINISTRATIVĂ ŞI MONITOR OFICIAL
CABINET PREŞEDINTE
Atribuţiile departamentelor din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi se regăsesc în
HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI NR. 366/30.08.2013 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi, care poate fi vizionată la adresa:

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari13/hot366-300813.pdf

-

Consiliul Judeţului Galaţi are următorul program de funcţionare:
luni – joi, între orele 8:00 – 16:30;
vineri, între orele 8:00 – 14:00.
Programul de audienţe la conducerea Consiliului Judeţului Galaţi este următorul:

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, domnul NICOLAE DOBROVICI – BACALBAŞA:
Luni, de la ora 8:00 – 10:00, în prima şi a treia săptămână din lună;
Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, domnul CORNEL HAMZA:
Marţi, de la ora 10:00 – 12:00, în prima şi a treia săptămână din lună;
Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, domnul VICLEANU MARIAN:
Marţi, de la ora 10:00 – 12:00, în a doua şi a patra săptămână din lună.
Programul semestrial de audienţe al consilierilor judeţeni, grupaţi pe comisii de specialitate
este afişat la Punctul de informare-documentare al cetăţeanului şi este prezentat pe site-ul
instituţiei la adresa: http://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/audiente.
Pentru înscrierea în audienţă, persoanele fizice şi
Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

juridice

se

adresează

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice
şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
Persoanele fizice sau juridice care doresc să solicite informaţii de interes public se vor
adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.
Coordonatele compartimentului sunt:
Galaţi, str. Eroilor nr. 7B, etaj 1, camera 4, cod poştal 800.119
telefon: 0236-302.513;
tel/fax: 0236-460.556
email: informatii@cjgalati.ro
d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţului Galaţi
Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţului Galaţi sunt:
Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800.119
telefon: 0236-411.099 şi 0236-302.520
fax: 0236-460.703
e-mail: conducere@cjgalati.ro
pagina web: www.cjgalati.ro

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil ale instituţiei
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 11/12.02.2015 privind aprobarea
bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2015, afişată pe site-ul instituţiei la adresa:
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari15/hot11-120215.pdf

f) Programele şi strategiile proprii Consiliului Judeţului Galaţi
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 560/22.12.2010 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi 2010-2015
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot560-221210.pdf
Documentul STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 poate fi
accesat şi vizionat integral la adresa:
http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate10/Strategia21dec2010-2.pdf
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 171/23.03.2009 privind aprobarea
Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor de utilităţi publice
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
http://www.cjgalati.ro/index.php?option=content&task=view&id=1161
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 263/26.02.2013 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi, pentru perioada 2013-2020
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari13/hot263-260213.pdf
Strategia pentru împăduriri 2013-2016
http://www.cjgalati.ro/images/stories/rapoarte2013/strategie-impaduriri-1316.pdf
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. nr. 217/29.11.2012 privind aprobarea
Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu
valabilitate 01.05.2013-30.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot217-291112.pdf
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 73/26.06.2015 privind modificarea Hotărârii
nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind Programul judeţean de transport rutier public
de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014-30.06.2019
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari15/hot73-260615.pdf
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 96/25.06.2014 privind avizarea Strategiei
Judeţene Antidrog Galaţi 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei
Judeţene Antidrog Galaţi în perioada 2014-2016
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot96-250614.pdf
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor care poate fi vizionat pe site-ul instituţiei,
la adresa http://www.cjgalati.ro/images/stories/Stire_noua/PJGDGalati_tot.pdf
g) Lista cuprinzând documentele de interes public din cadrul Consiliului Judeţului
Galaţi
1. Hotărâri ale Consiliului Judeţului Galaţi;
2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţului Galaţi;
3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi şi Regulamentul intern;

4. Componenţa Consiliului Judeţului Galaţi şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţului Galaţi;
5. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
6. Programul de audienţe la conducerea Consiliului Judeţului Galaţi;
7. Programul semestrial al audienţelor consilierilor judeţeni, grupaţi pe comisii de
specialitate;
8. Bugetul local al judeţului Galaţi;
9. Bilanţul contabil al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi;
10. Contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţului Galaţi;
11. Situaţia realizării obiectivelor de investiţii pe obiective şi surse de finanţare;
12. Programe şi strategii proprii;
13. Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului
Judeţului Galaţi;
14. Rapoarte de activitate ale vicepreşedinţilor Consiliului Judeţului Galaţi;
15. Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni;
16. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Rapoarte semestriale privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor;
19. Declaraţii de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni;
20. Declaraţii de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate;
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate
1. Situaţia administrativ-teritorială a judeţului Galaţi;
2. Analiza privind locul şi ponderea judeţului Galaţi în ierarhia judeţelor ţării şi în Regiunea
de Dezvoltare Sud –Est a României;
3. Rapoarte statistice privind realizarea investiţiilor pe localităţi şi surse de finanţare;
4. Lista obiectivelor de investiţii;
5. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru furnizarea
produselor lactate şi produselor de panificaţie în instituţiile şcolare;
6. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru încurajarea
consumului de fructe proaspete în şcoli – distribuţia de mere;
7. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru implementarea
măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete în şcoli;
8. Documentaţii privind supravegherea şi stabilirea de preţuri şi tarife;
9. Date privind fundamentarea bugetului instituţiilor finanţate de Consiliul Judeţului Galaţi;
10. Situaţii financiare trimestriale şi anuale;
11. Documente privind evidenţa contabilă şi dări de seamă contabile;
12. Documentaţii privind deschideri de credite bugetare pe conturi de cheltuieli pentru
activitatea proprie şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţului Galaţi;
13. Documentaţii privind urmărirea fondurilor alocate în cadrul programelor de finanţare
nerambursabile;
14. Inventare anuale ale Consiliului Judeţului Galaţi;
15. Raportul asupra situaţiei bunurilor, ca urmare a inventarierii patrimoniului;
16. Situaţia trimestrială a debitorilor;
17. Documentaţii, studii, rapoarte privind managementul asistenţei medicale la nivelul
spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi;
18. Documentaţii, studii, rapoarte privind activitatea şcolilor speciale din judeţul Galaţi;

19. Date cu privire la proiectele derulate, aflate în derulare sau depuse în vederea obţinerii
finanţării, la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi;
20. Documentaţii privind programele şi liniile de finanţare active;
21. Materiale cuprinzând prezentarea generală a proiectelor la care Consiliul Judeţului
Galaţi este aplicant sau partener, în forma aprobată de finanţator pentru proiectele
finanţate din fonduri proprii sau din fonduri externe;
22. Documentaţii privind înfrăţiri ale judeţului Galaţi cu unităţi administrativ - teritoriale din
alte ţări;
23. Documentaţii privind cooperarea sau asocierea judeţului Galaţi cu asociaţii naţionale şi
internaţionale;
24. Documentaţii privind activitatea Euroregiunii „Dunărea de Jos”;
25. Rapoarte privind deplasările în străinătate;
26. Informaţii privind instituţiile europene şi din domeniile specifice în care Uniunea
Europeană îşi desfăşoară activitate;
27. Raportul anual de activitate al Centrului Europe Direct;
28. Publicaţii realizate de Centrul Europe Direct;
29. Procese-verbale de recepţie a lucrărilor de construcţii–montaj;
30. Procese-verbale de predare a amplasamentelor pentru lucrări de construcţii –montaj;
31. Teme de proiectare;
32. Corespondenţă pe problemele Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind unele măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
33. Banca de date tehnice rutiere privind infrastructura judeţeană;
34. Programe, studii, proiecte, avize, contracte, situaţii, procese-verbale privind executarea
drumurilor în judeţul Galaţi;
35. Documentaţii privind întreţinerea, repararea, modernizarea şi construirea de drumuri şi
poduri judeţene;
36. Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emise potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de
societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
37. Avize prealabile de amplasament pentru construcţii amplasate la drumurile judeţene;
38. Avize structură pentru autorizaţiile de construire;
39. Lista autorizaţiilor de amplasament la drumurile judeţene pentru construcţii;
40. Autorizaţii speciale de transport emise pentru autovehiculele cu gabarit sau greutate
depăşită;
41. Documente privind recensământul circulaţiei rutiere pe drumurile publice judeţene şi
comunale;
42. Documentaţii privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice;
43. Programul judeţean privind transportul rutier public de persoane prin curse regulate;
44. Regulamente şi caiete de sarcini pentru efectuarea transportului public judeţean;
45. Informări, rapoarte, analize cu privire la modul de realizare a activităţilor de transport
public judeţean;
46. Certificate de urbanism;
47. Autorizaţii de construire / desfiinţare;
48. Avize structură de specialitate pentru certificatele de urbanism;
49. Planul de amenajare a teritoriului judeţean;
50. Programul anual al achiziţiilor publice;
51. Dosarul achiziţiilor publice;
52. Documentaţii privind contractele de achiziţii publice şi contractele de concesiune lucrări
publice şi servicii;

53. Raportul anual de achiziţie publică;
54. Strategii, rapoarte, documentaţii privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi
publice;
55. Documentaţii privind administrarea patrimoniului public şi privat al judeţului Galaţi şi al
Consiliului Judeţului Galaţi;
56. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi domeniul privat al judeţului Galaţi;
57. Documente privind activitatea de întreţinere şi exploatare a imobilelor Consiliului
Judeţului Galaţi;
58. Date privind patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
59. Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor din judeţul Galaţi;
60. Documentaţii privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
61. Registrul împăduririlor la nivelul judeţului Galaţi;
62. Documentaţii privind activitatea de management a resurselor umane din instituţie;
63. Organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi;
64. Planul de ocupare al funcţiilor publice;
65. Fişa de post;
66. Rapoarte de evaluare ale performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici şi ale personalului contractual;
67. Registrul General de evidenţă a salariaţilor pentru personalul contractual din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
68. Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi
şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţului Galaţi;
69. Codul de etică al personalului din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi;
70. Planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
71. Documentaţii privind activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor din
aparatul de specialitate
72. Documentaţii privind problematica de securitate şi sănătate în muncă pentru salariaţii
din cadrul aparatului de specialitate;
73. Documentaţii privind concursurile pentru ocuparea funcţiilor de manager/director de la
instituţiile aflate în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi;
74. Programul anual de audit de calitate;
75. Proceduri, rapoarte, documente şi documentaţii de audit în scopul asigurării calităţii
conform standardului ISO 9001/2008 privind Managementul Calităţii orientat pe Proces;
76. Carta auditului intern;
77. Dosarul de audit public intern care conţin: ordine de serviciu, notificări, fişe de
identificare şi analiză a problemei, formular de constatare şi raportare a iregularităţilor,
proiect de raport de audit, raport de audit, notă de constatare;
78. Planul multianual şi anual de audit intern;
79. Raportul anual privind activitatea de audit public intern;
80. Documentaţii privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial;
81. Proceduri operaţionale pe activităţi la nivelul structurilor din cadrul Consiliului Judeţului
Galaţi;
82. Acte procedurale referitoare la litigii în care instituţia este parte;
83. Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul Judeţului Galaţi
este parte;
84. Hotărâri judecătoreşti definitive;

85. Documente privind secretariatul şedinţelor în plen ale structurilor de lucru ale Consiliului
Judeţului Galaţi (şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţului Galaţi, comisii
de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi, comisia de validare);
86. Registrul de evidenţă a Hotărârilor Consiliului Judeţului Galaţi;
87. Registrul pentru evidenţa Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi;
88. Registrul de evidenţă a Notelor de serviciu;
89. Nomenclatorul arhivistic al dosarelor şi alte lucrări în legătură cu acesta;
90. Condica de prezenţă la serviciu;
91. Registrul declaraţiilor de avere;
92. Registrul declaraţiilor de interese;
93. Adeverinţe, extrase, copii eliberate de pe documentele păstrate în arhiva Consiliului
Judeţului Galaţi;
94. Graficul trimestrial privind şedinţele consiliilor locale;
95. Rapoarte de activitate săptămânale privind activitatea comisiilor de specialitate;
96. Rapoarte de avizare ale comisiilor de specialitate;
97. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei;
98. Condica de predare – primire a corespondenţei;
99. Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice;
100. Documentaţii privind activitatea de acces liber la informaţiile de interes public în cadrul
Consiliului Judeţului Galaţi, conform legii;
101. Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de
interes public în Consiliul Judeţului Galaţi, conform Legii nr. 544/2001;
102. Lucrări ale comisiei pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor vizând
nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001;
103. Proiecte de acte normative din domeniul de activitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
104. Documentaţii privind derularea procedurii pentru asigurarea transparenţei decizională în
cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003;
105. Petiţii primite de la cetăţeni, autorităţi publice, alte persoane juridice, mass-media,
precum lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul înaintat petenţilor;
106. Rapoarte, sinteze, informaţii privind activitatea de colaborare cu structurile asociative din
judeţul Galaţi;
107. Solicitări ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de a fi luate în evidenţa
Consiliului Judeţului Galaţi conform art. 52 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului României
nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;
108. Documente, informaţii, sinteze, rapoarte privind colaborarea cu instituţiile finanţate sau
sprijinite de Consiliul Judeţului Galaţi în domeniile: cultură, sănătate, asistenţă socială,
tineret, sport, agrement etc.;
109. Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de
monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie;
110. Rapoarte semestriale şi anuale privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie
în cadrul Consiliului Judeţului Galaţi;
111. Documente privind secretariatul şedinţelor în plen şi ale comisiilor de lucru ale Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
112. Documente privind realizarea lucrărilor legate de editarea Monitorului Oficial al Judeţului
Galaţi;
113. Lucrări de secretariat ale Comisiei judeţene de analiză şi promovare a proiectelor de
stemă ale judeţului, municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi;
114. Propuneri şi/sau observaţii realizate la proiectele de acte normative supuse consultării
de structura asociativă de resort (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România);

115. Documentaţii privind atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru instituţii publice şi
obiective de interes judeţean;
116. Rapoarte ale comisiei de disciplină privind propunerile de sancţionare pentru faptele
sesizate ca abateri disciplinare;
117. Documente rezultate din activitatea comisiei paritare.
Lista cuprinzând categoriile de informaţii şi documente exceptate de la liberul acces al
cetăţenilor
1. Documentele care sunt declarate clasificate de către Consiliul Judeţului Galaţi;
2. Documentele care sunt clasificate ca secrete de către instituţiile de la care provin, precum
şi răspunsul Consiliului Judeţului Galaţi la acestea;
3. Documente produse sau gestionate de Consiliul Judeţului Galaţi declarate confidenţiale
de către emitenţi sau pentru care sunt impuse reguli de confidenţialitate;
4. Informaţii privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce
atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială ori principiului concurenţei
loiale, potrivit legii;
5. Informaţii cu privire la datele cu caracter personal, potrivit legii;
6. Informaţii privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viata,
integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de
desfăşurare;
7. Informaţii privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere
asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în
proces;
8. Informaţii a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia în
care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes public solicitate
În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de
interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia
administrativă prevăzută în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit
sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se considera în
continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de
contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor
prevăzute în Legea nr. 544/2001.
Modelul de reclamaţie administrativă este expus pe site-ul Consiliului Judeţului Galaţi la
adresa:
http://www.cjgalati.ro/index.php?option=content&task=view&id=886&Itemid=160

