HOTĂRÂREA NR. _____
din _______ iunie 2021
privind: modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 142 din 26
mai 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi
întocmită în anul 2020
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.359/16.06.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 776 GL/07.06.2021 a Administraţiei Naţionale a Rezervelor
de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale judeţul Galaţi,
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.359/07.06.2021;
Având în vedere prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României
nr. 45/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2, ale art. 46 alin. (2) şi ale art. 47 lit. f) din Legea
nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,
republicată;
Având în vedere prevederile art. 2 şi ale art. 4 din Anexa Hotărârii Guvernului
nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei
economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;
Având în vedere prevederile art. 33 din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru
aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 182 alin. (1) şi al 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.I. Se modifică şi se înlocuiesc anexele Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 142
din 26 mai 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită
în anul 2020, conform anexelor – părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale judeţul Galaţi şi
instituţiilor interesate, în condiţiile legii.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 6.359/16.06.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi
privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 142 din 26 mai 2020 privind aprobarea monografiei
economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2020
Monografia economico-militară a judeţului reprezintă o bază de date cu informaţii
referitoare la principalele elemente geografice şi de infrastructură, resurse materiale,
energetice şi umane, precum şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativteritoriale necesare pentru susţinerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice şi
securităţii naţionale, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză.
Monografia este destinată structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii
naţionale în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor legale, a organizării,
planificării şi elaborării documentelor programatice care servesc la fundamentarea
deciziilor liderilor militari, implementarea programelor şi proiectelor politico-militare şi
militare asumate la nivel naţional şi internaţional, precum şi în conducerea acţiunilor
armatei pe timp de pace, în situaţii de criză şi/sau la război.
Prin adresa nr. 776 GL/07.06.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
6.359/07.06.2021, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale –
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale judeţul Galaţi solicită instituţiei noastre
adoptarea prin hotărâre a proiectului pentru modificarea anexelor Hotărârii Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 142 din 26 mai 2020 privind aprobarea monografiei economicomilitare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2020, anexele în cauză fiind actualizate în anul
2021.
Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2011
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei
economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, proiectul monografiei
se întocmeşte o dată la 4 ani, se actualizează anual, până la sfârşitul semestrului I şi se
adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean.
Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile art. 33 din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările
şi completările ulterioare: „Accesul la informaţiile clasificate este permis cu respectarea
principiului necesităţii de a cunoaşte numai persoanelor care deţin certificat de securitate
sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu”.
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului
Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre alăturat.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate
Nr. 6.359/16.06.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea anexelor
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 142 din 26 mai 2020 privind aprobarea
monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2020
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul supune spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului
Judeţean Galaţi modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 142 din 26 mai 2020
privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2020, anexele
în cauză fiind actualizate pentru anul 2021.
Monografia economico-militară a judeţului reprezintă o bază de date cu informaţii referitoare la
principalele elemente geografice şi de infrastructură, resurse materiale, energetice şi umane,
precum şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale necesare pentru
susţinerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru prevenirea
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:
a) starea de fapt – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale judeţul Galaţi, prin adresa nr. 776 GL/07.06.2021, a
solicitat şi a înaintat Consiliului Judeţean Galaţi, spre competentă adoptare prin hotărâre, unele
anexe, parte a monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2020, care
sunt actualizate pentru anul 2021;
b) starea de drept – proiectul de hotărâre este întemeiat pe dispoziţiile art. 2 şi ale art. 4 alin. (1)
din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea
şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti,
„proiectul monografiei se întocmeşte o dată la 4 ani, se actualizează anual, până la sfârşitul
semestrului I şi se adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean”.
În conformitate cu prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr.
45/1994, cu modificările şi completările ulterioare: „Autorităţile administraţiei publice locale, potrivit
competentei, au, în timp de pace şi în caz de mobilizare şi de război, în raza lor teritorială,
următoarele atribuţii: […] d) întocmesc, actualizează şi pun la dispoziţie centrelor militare judeţene şi
ale sectoarelor municipiului Bucureşti monografia economico-militară a unităţilor administrativteritoriale respective”.
Potrivit art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare, republicată, „Consiliile judeţene […] îndeplinesc următoarele atribuţii:
întocmesc şi actualizează monografiile economico-militare ale judeţului […] conform instrucţiunilor
emise în acest scop”.
Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 33 din
Anexa Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: „Accesul la informaţiile
clasificate este permis cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte numai persoanelor care
deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al
informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu”.
De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe prevederile art. 173 alin. (1) lit. f)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare: „alte atribuţii prevăzute de lege”.
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate.
Direcţia Economie şi Finanţe,
George STOICA

Direcţia de Dezvoltare Regională,
Laura–Delia ANGHELUŢĂ

Direcţia Programe,
Camelia EPURE

Direcţia
Arhitect Şef,
_______________

Direcţia Patrimoniu,

Serviciul contencios şi
probleme juridice,
Georgeta–Alina
NEDELCU

Sorin HĂLĂŞAG

Direcţia Tehnică,
Radu MĂCIUCĂ
Talabă Mihaela/1 ex./10.06.2021

Secretarul general al judeţului, Ionel COCA

