
   

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2021 
 

privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul 
de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:3440/22.03.2021 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 

ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea nr. 227/22.10.2019 a Consiliului Judeţean Galaţi 

privind aprobarea „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-
2023”;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului 
înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a 
planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d), art. 182 
alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului      
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă „Raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de 

menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023”, conform Anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Hotărârea va fi pusă la dispoziţia publicului, împreună cu „Raportul 

referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în 

judeţul Galaţi 2019-2023”, prin afişare pe pagina de internet a instituţiei. 

Art 3. Prezenta hotărâre se comunică Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

Galaţi. 

                                                                               
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
                               

 

 

 
 

Pavelescu Silvia                                                                                                                                               Direcţia Arhitect Şef,                                                                                                                         
1ex/11.03.2021                                                                                                                                              

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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 Anexă 

 
RAPORT 

cu privire la stadiul realizărilor măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului – pentru anul 2020 

Tabelul nr. 1: Lista măsurilor privind menținerea calității aerului în județul Galați (2019-2023) 

 

Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 
realizare 

Estimare 
costuri/surse 
de finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

SURSE MOBILE 
 
M.1.1 

 
Modernizarea 
arterelor județene 
de circulație 

 
Execuție lucrări pentru proiect: 

,Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 252: Buciumeni-

Nicorești-Cosmești-Movileni-Barcea 
km7+200 – 10+300, km14+200 – 

32+600. L=21,5km 
 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019-2020 
36.366.811 lei 

POR 2014-2020 

 
21,5 km 

100% 
Urmeaza să se facă  

recepția la terminarea 
lucrărilor(RTL)  

Execuție lucrări pentru proiect: 
Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional 
între localitățile Corod - Drăgușeni 
(DJ 251A) km16+000 – 32+000. 
L=16km 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019-2020 
32.683.928 lei 

POR 2014-2020 

16 km 
46% 

Cauze: 
- realizarea de lucrări 

suplimentare 

neaticipate initial; 

- restricțiile impuse la 

nivel national ca 

urmare a pandemiei 

COVID 19, au încetinit 

ritmul de execuție a 

lucrărilor 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 
realizare 

Estimare 
costuri/surse 
de finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

Execuție lucrări pentru proiect: 
Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional 
între localitățile: Vârlezi-Tg. Bujor-
Umbrărești- Viile-Fârțănești-
Foltești (DJ 242) km 38+940 – 
69+640. L=30,7 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019 
64.876.092 lei 

POR 2014-2020 

30,7 km 
82% 

Cauze: 
- realizarea de lucrări 

suplimentare 

neanticipate iniţial; 

- restricțiile impuse la 

nivel naţional ca 

urmare a pandemiei 

COVID 19, au încetinit 

ritmul de execuție a 

lucrărilor. 

Execuție lucrări pentru proiect: 
Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional 
între localitățile: Matca-Valea 
Mărului-Cudalbi-Slobozia Conachi-
Smârdan (DJ 251) km 6+780 – 
23+840 și km 61+460 – 72.400. 
L=28km 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019-2020 
54.066.311 lei 

POR 2014-2020 

28 km 
100% 

Recepționat  -  
PV RTL  nr. 11105/ 

16.10.2020 

Proiectare și execuție: Reabilitare 
tronsoane DJ 242B 242 B Berești-Tg 
Bujor, km 23+333 - 43+200 si DJ 
251 Tecuci - Matca, sectoare km 
1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, 
km 4+393 4+760, județul Galați. 
L=20,767km 
 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019-2020 
32.511.890 lei 

PNDL 

20,767 km 
100% 

Recepționat  -  
PV RTL  nr. 9965/ 

16.09.2020 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 
realizare 

Estimare 
costuri/surse 
de finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

Execuție lucrări pentru proiectul: 
Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional 
pe traseul Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localitățile 
Pechea – Rediu – Cuca – Fârțănești 
– Măstăcani (DJ 255) km 16+845 – 
27+555, km 28+520 – 34+460, km 
34+650 – 45+835, km 46+150 – 
48+215 și km 49+810 – 54+520. 
L=34,61km 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019-2020 
56.474.964 lei 

POR 2014-2022 

34,61 km 
79% 

Cauze: 
- realizarea de  lucrări 
suplimentare neaticipate 
initial; 
- restricțiile impuse la 
nivel national ca urmare 
a pandemiei COVID 19, 
au încetinit ritmul de 
execuție a lucrărilor 

Proiectare și execuție "Reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe DJ 242 A km 
0+000 – 3+135, km 4+135 – 5+925, 
km 6+925 – 13+970, km 14+375 – 
15+050, km 16+050 – 18+315 și km 
22+400 – 25+390 (16,870km) 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019-2020 
Termen real 
conform acte 
reglementare 

- AC 80/14553 

din 

23.12.2019; 

- ordin 

începere: 

13.05.2020;       

- durata 

execuție 

lucrări: 18 

luni; 

Noiembrie 
2021 

 

32.265.840 lei 
POR 2014-2020 

 
16,87 km 

15% 
Cauze: 
- sistare lucrări datorită 

temperaturilor 
scăzute;  

- restricțiile impuse la 
nivel naţional ca 
urmare a pandemiei 
COVID 19, au încetinit 
ritmul de execuție a 
lucrărilor 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 
realizare 

Estimare 
costuri/surse 
de finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

 
M.1.2 

 
Modernizarea 
drumurilor de 
interes local 

 
Servicii de proiectare și execuție 
lucrări pentru obiectivul 
"Modernizare strada Tecucelu în 
municipiul Tecuci, județul Galați" 
0,594km 
 

Primarul 
municipiului 

Tecuci 
2019 

961.119,55 lei 
Buget local 

 
0,594 km drum 

modernizaţi      100% 
Recepționat  -  

PV RTL                       nr. 
50075/  29.07.2020 

Modernizare drum local DCLC10, 
comuna Cavadinești, Județul Galați" 
1,1 km 

Primarul 
localității 

Cavadinești 
2019 

611.710 lei 
Buget local 

1,1 km 
100% 

Recepționat  -  
PV RTL                nr. 
3506/  26.06.2020 

 
 
Execuție lucrări de construcție în 
cadrul proiectului "Modernizare 
străzi în comuna Cuza Vodă, județul 
Galați" 4,538 km 
 

Primarul 
localității Cuza 

Vodă 
2019 

3.831.314 lei 
PNDL 

 
4,538 km 

90% 
Sistare lucrări datorită 
temperaturilor scăzute 

M.1.3 

Dezvoltarea de rute 
ocolitoare pentru 
transportul  de 
marfă 

Proiectare și execuție "Extindere si 
modernizare varianta ocolitoare a 
municipiului Galați" 10, 865 km 

Președintele 
Consiliului 
Județean 

Galați 

2019-2021 
98.927.434,90 lei 
POR 2014-2020 

10,865 km 
13% 

Cauze: 

-  nu s-a putut preda 

amplasamentul pe 

tronsoanele I și II, 

deoarece procedura de 

expropriere a fost pusă 

in licitație de două ori 

si acum este în derulare 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 
realizare 

Estimare 
costuri/surse 
de finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

M.1.4 

Folosirea eficientă a 
spațiilor în vederea 
măririi numărului 
locurilor de parcare 
prin realizarea 
parcărilor pe mai 
multe niveluri 

Execuție lucrări - Parcare 
supraetajată - Spitalul Clinic 
Județean de Urgență "Sf. Apostol 
Andrei" Galați. 315 locuri de 
parcare. 

Președintele 
Consiliului 
Județean 

Galați 

2019-2020 
7.378.238 lei 
Buget local 

315 locuri 
100% 

Recepționat  -  
PV RTL nr.11826/ 

05.11.2020 

SURSE DE SUPRAFAȚĂ 

 
M.2.1 

Extinderea 
suprafețelor de 
vegetație forestieră 
prin renaturarea 
unor terenuri fără 
utilitate 

 
 

Împădurirea terenurilor degradate 
în teritoriul județului Galați, 

localitatea Bălăbănești. Peisaj silvic, 
agricol și cultural în contextul 

revitalizării peisajului natural și 
antropic, aproximativ 5 ha. 

 

Primarul 
localității 

Bălăbănești 
2019-2023 

Instrumente 
Structurale 
100.000 lei 

95,8 ha  
teren cu vegetație 

forestieră  
Actele de schimbare a 

categoriei de folosință a 
terenului din păsune în 
vegetație forestieră în 

curs de realizare 

 
Împădurirea unor suprafețe de 
teren neagricole în localitatea 

Ivești, aproximativ 5 ha. 

 
Primarul 
localității 

Ivești 

 
2019-2023 

 
Instrumente 
Structurale 
15.000 lei 

6,41 ha  
trup de pădure prin 

schema de ajutor de stat 
”Sprijin pentru prima 

împădurire și crearea de 
suprafețe împădurite” 
din PNDR 2014-2020 
lucrări efectuate de 
beneficiar (Dănilă 
Gheorghe) în regie 

proprie                                        
 
M.2.2 

Împădurirea 
zonelor cu 
alunecări de teren 
din județul Galați 

Împădurire versant estic – sat 
Izvoarele și sat Slobozia Conachi, 

aproximativ 5 ha. 

Primarul 
localității 
Slobozia 
Conachi 

2019-2023 
Fonduri 

guvernamentale 
2.000.000 lei 

4 ha 
regim de voluntariat 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 
realizare 

Estimare 
costuri/surse 
de finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

M.2.3. 
Eficientizarea 
privind 
salubrizarea urbană 

Spălarea eficientă a străzilor (nu 
stropire) cu aspirarea apei plus a 

prafului spălat, în localitățile Galați, 
Tecuci, Tg. Bujor și Berești din 

județul Galați. 878 km. 

Operatorii de 
salubrizare: 

SP Ecosal 
Galaţi, CUP 
Tecuci SRL, 

Leonmar SRL 
Bujor 

Prestserv SRL 

2019-2023 
Buget propriu 

Buget neestimat 

Galați: realizată cu 
echipamente 

performante din dotarea 
SP Ecosal Galați;   
Tecuci, Tg. Bujor, 

Berești: nerealizată 
operatorii de salubrizare 

nu dețin echipamente 
performante. 

M.2.4. 

Reducerea 
consumului de 
combustibili solizi 
și lichizi 

Alimentare cu gaze naturale în 
localitatea Barcea (100 gospodării) 

Primarul 
localității 

Barcea 
2019-2023 

Parteneriat 
public privat 

Buget neestimat 

1.200 locuinţe racordate  

Alimentare cu gaze naturale în 
localitatea Cudalbi (120 gospodării) Primarul 

localității 
Cudalbi 

2019-2023 

Fonduri 
Europene 

Parteneriat 
public privat 

Buget neestimat 

în curs de elaborare 
Studiu de fundamentare 

 
(proiectare)  

Alimentare cu gaze naturale în 
localitatea Ghidigeni (90 
gospodării) 
 

Primarul 
localității 
Ghidigeni 

2019-2023 
Parteneriat 

public privat 
21.000.000 lei 

proiect în derulare 

Alimentare cu gaze naturale în 
localitatea Șendreni (60 gospodării) Primarul 

localității 
Șendreni 

2019-2023 
Parteneriat 

public privat 
Buget neestimat 

0 
Contract de proiectare și 
execuție semnat, ordin 

de începere servicii 
proiectare (16.01.2021) 

Alimentare cu gaze naturale în 
localitatea Umbrărești (110 
gospodării) 

Primarul 
localității 

Umbrărești 
2019-2023 

Parteneriat 
public privat 

Buget neestimat 
 
 

în curs de obţinere avize 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 
realizare 

Estimare 
costuri/surse 
de finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

SURSE STAȚIONARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.3.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuarea 
programului de 
reabilitare termică 
a clădirilor 
instituționale 

Realizare proiect tehnic, detalii de 
execuție, asistență tehnică 
proiectant și execuție lucrări pentru 
proiectul: Creșterea eficientei 
energetice pentru Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Sf. Apostol 
Andrei 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019-2021 
30.350.638,29 lei 
POR 2014-2020 

 
 
 

100% 

Execuție lucrări Consolidare, 
restaurare și amenajare muzeul 
,,Casa Cuza Voda" din Galați 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019 
1.539.365,48 lei 
POR 2014-2020 

5% 
cauze: 
în urma decopertării s-
au constatat fisuri la 
nivelul fundațiilor, ceea 
ce a implicat necesitatea 
unei expertize tehnice în 
vederea elaborării 
soluției tehnice optime 
de consolidare (lucrări 
neprevăzute). 
 

Execuție lucrări pentru proiectul: 
Creșterea eficienței energetice 
pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019 
529.241,98 lei 

POR 2014-2020 

40% 
cauze: 
- restricțiile impuse la 

nivel national ca 

urmare a pandemiei 

COVID 19, au încetinit 

ritmul de execuție a 

lucrărilor. 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 
realizare 

Estimare 
costuri/surse 
de finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

Execuție lucrări pentru obiectivul 
"Restaurare și amenajare Muzeul 
Casa Colecțiilor (fosta Farmacie 
TINC)", din Galați 

Președintele 

Consiliului 

Județean 

Galați 

2019-2020 
Termen 

finalizare 
2021 

conform 
contractului de 
execuție lucrări           

nr. 2581/ 
25.02.2019 

1.946.087,27 lei 
POR 2014-2020 

20% 
cauze: 
- lucrări laborioase de 

restaurare; 

- restricțiile impuse la 

nivel national ca 

urmare a pandemiei 

COVID 19, au încetinit 

ritmul de execuție a 

lucrărilor.  

ALTE MĂSURI 

M.4.1. 

Conștientizarea 
populației cu 
privire la nivelul 
real al calității 
aerului, la 
implicațiile asupra 
sănătății umane 

Realizarea de activități de 
conștientizare a populației privind 
efectele poluării asupra sănătății 
populației, pe grupe de receptori 
sensibili. 

Președintele 
Consiliului 
Județean 

Galați 

2019-2023 Buget neestimat 
Campanii realizate     

0 

 
 
Datele de monitorizare a calității aerului pot fi urmărite în timp real de pe site-ul http://www.calitateaer.ro → calitate aer / acasa → harta regiuni → Galați. 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 3440/22.03.2021 

 

 

                                           REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea „Raportului 
referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul 

Galaţi, 2019-2023” 

 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului 

înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în legislaţia românească prin 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 

privind Metodologia de elaborare a planurilor de  calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe 

termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului. Cadrul legislativ creat stabileşte 

necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătăţii 

umane, acordându-se atenţie specială elaborării de planuri pe perioade de 5 ani, care să 

urmărească obiectivele trasate. 

Consiliul Judeţean Galaţi, fiind autoritatea administraţiei publice competentă să elaboreze 

Planul de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Galaţi, a elaborat acest Plan şi l-a aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 227/2019. 

Conform prevederilor art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, 

a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului aprobată 

prin Hotărârea de Guvern nr. 257 / 2015, Comisia tehnică judeţeană urmăreşte realizarea 

măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului şi întocmeşte anual un raport cu privire la 

stadiul realizării măsurilor, pe care îl supune spre aprobare consiliului judeţean. 

Instituţiile, autorităţile, organismele care au fost identificate pentru realizarea măsurilor 

din Plan sunt responsabile de punerea în aplicare şi implementarea acestora. 

 Raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în 

judeţul Galaţi a fost elaborat pe baza datelor furnizate de factorii menţionaţi în Tabelul nr.1: 

Lista măsurilor privind menținerea calității aerului în județul Galați (2019-2023) din Planul de 

menţinere a calităţii aerului. 

Solicităm avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3, ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (3) lit. 

d) şi art. 182 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA  

 

 
 

 

 

                                                                                                     
                                         

Pavelescu Silvia                                                                                                                                                         Direcţia Arhitect Şef,                                                                                                                         
1ex/11.03.2021                                                                                                                                              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                  
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 3440/22.03.2021 

 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
         

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea „ Raportului 
referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul 

Galaţi, 2019-2023” 
 

 

 

             Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de 

menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen 

scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, Consiliul Judeţean Galaţi a elaborat „Planul 

de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023”. 

 Planul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 227/2019. 

 Conform prevederilor art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a 

aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului 

aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 257 / 2015, Comisia tehnică judeţeană urmăreşte 

realizarea măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului şi întocmeşte anual un raport cu 

privire la stadiul realizării măsurilor, pe care îl supune spre aprobare consiliului judeţean. 

 Raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în 

judeţul Galaţi a fost elaborat pe baza datelor furnizate de factorii menţionaţi în Tabelul nr.1: 

Lista măsurilor privind menținerea calității aerului în județul Galați (2019-2023) din Planul de 

menţinere a calităţii aerului. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Legii nr. 104/15.06.2015 

privind calitatea aerului înconjurător, precum şi ale HG nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen 

scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului.   

În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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