HOTĂRÂREA NR. _____
din __________________ 2019
privind: aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi
creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu
echipamente destinate efectivelor operative”
Inițiatori: Costel Fotea – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Dan-Lilion Gogoncea, Eugen Zaharia, Mitică Sandu, Ionel Vlad, Sorin Crețu, Avram
Trandafir - consilieri județeni.
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 12968/15.11.2019
Consiliul Județean Galați;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Galați;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finanțe, strategii,
studii și prognoză economico-socială și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridice, pentru
administrație publică locală, de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de cooperare
interinstituțională din cadrul Consiliului Județean Galați;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 314/2003 privind aprobarea
Programului Impact „Împreună pentru apărarea comunităţii” referitor la creşterea eficienţei
serviciului poliţienesc şi la întărirea ordinii şi liniştii publice în judeţul Galaţi;
Având în vedere adresele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi nr. 1.289.449 din
25.10.2019, nr. 1.293.192 din 28.10.2019 şi nr. 1.289.706 din 06.11.0219 înregistrate la
secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galați cu nr. 24.064 din 28.10.2019, nr.
24.065 din 29.10.2019, respectiv nr. 24.069 din 07.11.2019;
Având în vedere prevederile art. 108 lit. d), art. 355 şi art. 362 alin. (2) şi (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile art.18 şi art. 25 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind
organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Luând în considerare dispozițiile art. 14 alin. (2) lit. f) și art. 15 alin. (2), lit. d) din
Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat
prin Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. g) şi alin. (7) lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă etapa a VI-a a Programului IMPACT: „Operativitatea şi creşterea
eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate
efectivelor operative”, referitor la creşterea eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Galaţi, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Pentru derularea etapei a VI-a a Programului IMPACT se va utiliza suma de
200.000 lei asigurată din bugetul local al Județului Galați.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliție Județean Galați și
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Județului,
Ionel Coca
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Anexă

Nr. _________/______

Nr. _________/______

Nr. _________/______

ACORD DE PARTENERIAT
Programul IMPACT, etapa a VI-a
„Operativitatea și creșterea eficienței Inspectoratului de Poliție Județean Galați, prin
dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative.”
Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, judeţul Galaţi, România, cod
poştal: 800119, reprezentat prin domnul Costel Fotea – Preşedinte, în calitate de partener,
Autoritatea Teritorială De Ordine Publică Galaţi, cu sediul în Str. Domnească nr. 56, bloc
Cristal, Galaţi, judeţul Galaţi, România, cod poştal: 800008, reprezentată prin domnul DanLilion Gogoncea, – Preşedinte, în calitate de partener,
şi
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, cu sediul în Str. Brăilei nr. 200, Galaţi, judeţul
Galaţi, România, cod poştal: 800685, reprezentat prin comisar șef de poliție Cornel Mototolea
– Inspector Şef, în calitate de organizator/iniţiator,
Au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat având următoarele clauze:
1. OBIECTIVUL GENERAL :
Creșterea calității serviciului polițienesc din județul Galați prin cooperare cu Consiliul
Județean Galați.
2. DURATA PROGRAMULUI :
Prima fază a proiectului se va derula în luna decembrie a anului 2019 când se va
realiza achiziționarea echipamentelor, respectiv:
- 9 complete – aparate pentru determinarea prezenţei în salivă a substanţelor
stupefiante;
- 6 imprimante multifuncţionale monocrom A3.
Totodată, se va analiza, cel puțin semestrial, derularea programului, cu propuneri de
îmbunătățire din partea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați.
3. CRITERII DE PERFORMANŢĂ:
a) creșterea gradului de siguranță și protecție a persoanei ;
b) creșterea gradului de siguranță și protecție a patrimoniului ;
c) creșterea numărului de activități preventive desfășurate.
4. ACŢIUNI PRECONIZATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI:
Executarea, pe baza unor planuri de acțiuni lunare, a următoarelor activități principale:
- identificarea operativă a activităților infracționale;
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depistarea cu operativitate a şoferilor care se află sub influenţa substanţelor
psihoactive;
depistarea cu operativitate a persoanelor urmărite în temeiul legii, cu precădere a
celor organizate în grupuri infracționale, capabile să comită cu violență fapte grave,
cu prejudicii importante;
îmbunătățirea climatului de siguranță publică și a parteneriatului cu societatea
civilă.

5. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR:
Consiliul Județean Galați:
A. Va achiziționa echipamentele prevăzute la punctul 2 al Anexei prin achiziţie publică.
B. Toate echipamentele achiziționate prin acest program vor fi predate în folosinţă
gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Galați.
Inspectoratul de Poliție Judeţean Galați:
A. Va asigura consumabilele necesare pentru funcționarea echipamentelor date în
folosință gratuită de către Consiliul Județean Galați, prin acest program.
B. Va prelua echipamentele menționate și va asigura mentenanța acestora.
6. MONITORIZAREA PROGRAMULUI:
A. Inspectoratul de Poliție Județean Galați va prezenta informări lunare privind
activitatea desfășurată în cadrul proiectului și rezultatele obținute care vor fi înaintate
Președintelui Consiliului Județean Galați și Autorității Teritoriale de Ordine Publică.
B. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați va analiza lunar modul de derulare a
proiectului, luând sau propunând, după caz, măsurile care se impun.
Prezentul acord de parteneriat este încheiat azi, _______________________în 3
exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare partener, cu aceeaşi valoare juridică.
Consiliul Județean Galați,
Preşedinte
Costel Fotea

Consiliul Județean Galați,
Consilier Județean
Președinte A.T.O.P. Galați
Dan-Lilion Gogoncea

Inspectoratul de Poliție
Județean Galați,
Inspector Șef
Comisar șef de poliție
Cornel Mototolea

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 12968/15.11.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a
VI-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi,
prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”
Programul IMPACT este un proiect de colaborare de interes județean și are ca
obiectiv general creșterea eficienței serviciului polițienesc și întărirea ordinii și liniștii publice
în județul Galați.
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine și siguranță publică a reprezentat
permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile sale specializate a căutat să
identifice cele mai eficiente forme și modalități de realizare a acestui obiectiv.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 314/2003 a fost încheiat un protocol de
cooperare între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul de Poliție Județean Galați privind
derularea Programului „IMPACT - Împreună pentru apărarea comunității’’.
Inițial, proiectul s-a derulat pe o perioadă de un an (01.10.2003 – 01.10.2004) cu
posibilitatea ca Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați să formuleze propuneri de
îmbunătățire și continuare a proiectului. Astfel, programul a fost prelungit cu încă patru etape,
prin hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi nr. 301/2006, nr. 357/2006, nr. 18/2016 şi nr.
53/2018.
Având în vedere impactul pe care consumul de substanţe psihoactive îl are în multiple
planuri, atât la nivel individual, cât şi din perspectivă socio-economică, este necesară
efectuarea de demersuri preventive şi sistematice pe multiple paliere. Două dintre acestea le
reprezintă ordine publică şi siguranţa rutieră, fapt pentru care se impune adaptarea
mijloacelor şi metodelor utilizate de către lucrătorii de poliţie la caracteristicile situaţiei
operative actuale.
Din această perspectivă, pentru a diminua impactul pe care consumul de substanţe
psihoactive îl poate avea asupra gradului de siguranţă rutieră, apreciem drept oportună şi
necesară dotarea structurilor de poliţie rutieră şi ordine publică din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Galaţi cu aparate pentru determinarea prezenţei în salivă a substanţelor
stupefiante.
Pentru desfășurarea în parametri optimi a activităţii de poliţie, se impune utilizarea în
mod frecvent a sistemelor de calcul, şi implicit a imprimantelor multifuncţionale, întrucât
există un volum mare de documente emise/primite indispensabile soluţionării diverselor
lucrări, dosare penale, situaţii statistice, petiţii etc.
Din analiza întocmită la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, privind
gradul de dotare cu imprimante multifuncţionale, reiese faptul că cei aproximativ 1.200 de
lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi beneficiază de 182 de
imprimante multifuncţionale. Având în vedere că în tabela de înzestrare este prevăzut un
număr de 325 de imprimante multifuncţionale, gradul de dotare este acoperit în procent de
56% din necesar.
Prin aprobarea extinderii programului IMPACT cu etapa a VI-a, se vor achiziționa 9
(nouă) complete – aparate pentru determinarea prezenţei în salivă a substanţelor stupefiante
şi 6 (şase) imprimante multifuncționale monocrom A3, care vor fi date în folosinţă gratuită
către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.
Necesitatea derulării programului se justifică și prin faptul că mijloacele materiale și
financiare, precum și dotarea logistică ale Inspectoratului de Poliție Județean Galați sunt
insuficiente și fără un sprijin consistent, nu există premisele asigurării liniștii și ordinii publice
la standardele așteptate de comunitate, în anii următori.

Având în vedere rezultatele obținute de către Inspectoratul de Poliție Județean Galați
în urma încheierii acestui protocol referitor la creșterea eficienței serviciului polițienesc și la
întărirea ordinii și liniștii publice în județul Galați, se justifică extinderea programului „IMPACT
- Împreună pentru apărarea comunității” cu etapa a VI-a „Operativitatea și creșterea eficienței
Inspectoratului de Poliție Județean Galați, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor
operative ’’.
În baza argumentelor prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și adoptare
proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea extinderii Programului
IMPACT cu etapa a VI-a „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”
Solicităm avize din partea Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finanțe,
strategii, studii și prognoză economico - socială a Consiliului Județean Galați și din partea
Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administrație publică locală, de respectarea
drepturilor și libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională a Consiliului Județean
Galați.

PREŞEDINTE
COSTEL FOTEA

Consilier Județean
DAN-LILION GOGONCEA

Consilier Județean
EUGEN ZAHARIA

Consilier Județean
MITICĂ SANDU

Consilier Județean
AVRAM TRANDAFIR

Consilier Județean
IONEL VLAD

Consilier Județean
SORIN CREȚU

Consilier asistent,
Goea Laurenţiu-Gabi
1 ex./12.11.2019

Secretarul General al Judeţului,
Ionel COCA

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcțiile din aparatul de specialitate
Nr. 12968/15.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea extinderii
Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate
efectivelor operative”
Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune ședinței în plen
a Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a VI-a:
„Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea
cu echipamente destinate efectivelor operative”.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele prevederi:
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:
- art. 18 - „Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuții: […] lit. b)
sesizează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea de poliție.”;
- art. 25 alin. (1) - „În cazuri justificate de evenimente deosebite, între autoritățile
administrației publice locale și unitățile de poliție, de comun acord, se pot încheia protocoale
în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor poliției.”;
- Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat
prin Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002:
- art. 14 alin. (2) „Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii: […] lit. f)
identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului polițienesc”;
- art. 15 alin. (2) „Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii: […] lit. d) atât
la solicitare, cat şi din proprie inițiativă se deplasează la sediile unităţilor de poliţie şi în raport
de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanţare”.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ:
- art. 108 lit. d) „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute
în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local
sau judeţean, după caz, să fie: […] lit. d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate
publică”;
- art. 355 „Bunurile care fac parte din domeniul privat al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale se află în circuitul civil şi se supun regulilor prevăzute de Legea nr.
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin lege nu se prevede altfel.”;
- art. 362 alin. (2) „Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi
date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ,
care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice”;
- art. 362 alin. (3) „Dispoziţiile privind darea în administrare, concesionarea, închirierea
şi darea în folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător”
- art. 173 alin. (4) lit. b) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul
judeţean: […] lit. b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea
sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în
condiţiile legii;”
- art. 173 alin. (5) „Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] lit. g)
ordinea publică”;
- art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă
hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”;

- art. 196 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei
publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau
individual, după cum urmează: lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”;
- art. 196 alin. (2) „În organizarea executării sau executării în concret a legii,
autorităţile deliberative şi cele executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte
juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.”
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
Direcția Economie și
Finanțe
Director executiv,
George Stoica

Direcția de Dezvoltare Regională
Director executiv,
Laura-Delia Angheluţă

Direcţia Programe
Director executiv,
Camelia Epure

Direcția Arhitect Șef
Arhitect Șef,
Mărioara Dumitrescu

Direcția Patrimoniu
Director executiv,
Constantin Cristea

Direcţia Tehnică
Director executiv,
Elena Săndulache

Serviciul Contencios și
Probleme juridice

Consilier asistent,
Goea Laurenţiu-Gabi
1 ex./12.11.2019

Secretarul General al Judeţului,
Ionel COCA

