
 

HOTĂRÂREA  Nr. 219 

din 28 iulie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  
 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6924/23.06.2022 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 1977/08.06.2022 a Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Galaţi la nr. 6.924/08.06.2022; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 3 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2)  lit. b) Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin (2) lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), 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. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Regulamentul pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea Zătun, 
Regulamentul de organizarea activităţilor de picnic în baza de agrement Zătun şi Regulamentul 
pentru Parc Aventura – Escapeland, sunt reglementate în anexele la prezentul Regulament de 
Organizare şi Funcţionare. 
 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri îşi încetează aplicarea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 225/2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi, şi Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78/2016 privind Aprobarea 
Regulamentului pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea Zătun, şi a  
Regulamentul de organizarea activităţilor de picnic în baza de agrement Zătun. 
 
 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, care răspunde şi de ducerea la îndeplinire. 
 

P R E Ş E D I N T E , 

Costel Fotea 
Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul General al Judeţului 

                 Ionel Coca  
SMRUSSMAC – Consilier   

20.06.2022                                                                                                                                                 Stănescu Mădălina 
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                                                                                                                             Anexă 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
AL SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI 

PRIVAT AL JUDEŢULUI GALAŢI 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1 Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi este 
instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453/25.04.2007. 
Art.2 (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a activităţii 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi atribuţiile 
personalului de specialitate şi administrativ. 
(2) Sediul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi este 
în Galaţi, strada Traian nr. 454 A. 
(3) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de Funcţii ale Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, inclusiv modificările aduse 
acestora, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Patrimoniul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi 
este constituit din active fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Galaţi, 
date în folosinţă gratuită Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat Galaţi şi din mijloace fixe şi obiecte de inventar preluate de la Direcţia Judeţeană de 
Protecţie a Plantelor Galaţi. 
Art.3  Patrimoniul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
Galaţi poate fi completat cu sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii. 
Art.4 Înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile aparţinând Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi se face cu aprobarea Consiliului Judeţean 
Galaţi. 
Art.5 (1) Cheltuielile de funcţionare şi investiţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi se suportă din alocaţii bugetare şi din venituri proprii. 
(2) Controlul privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul judeţului şi din alte surse pentru 
funcţionarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi se 
face de către instituţiile abilitate de lege şi Direcţia de economie şi finanţe a Consiliului Judeţean 
Galaţi. 
Art.6 (1) Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi are cont 
propriu în bancă, ştampilă proprie, iar actele întocmite poartă antetul unităţii şi sunt semnate de 
către Directorul General. Actele cu caracter financiar vor fi semnate şi de Contabilul şef. 
(2) Toate documentele emise de Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat Galaţi vor conţine obligatoriu denumirea completă, indicarea adresei şi a numărului de 
telefon şi de fax. 
Art.7 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei se aplică tuturor salariaţilor 
instituţiei, indiferent de funcţie şi are ca scop asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a 
activităţii. 
Art.8 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare cuprinde norme privind: 
a) competenţele compartimentelor funcţionale şi ale salariaţilor Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
b) organizarea compartimentelor şi relaţiile de serviciu; 
c) categoriile de acte utilizate şi procedurile de elaborare a acestora; 
d) circuitul şi urmărirea corespondenţei; 
e) procedurile şi metodele de lucru. 
f) Regulamentul pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea Zătun, 
Regulamentul de organizarea activităţilor de picnic în baza de agrement Zătun şi Regulamentul 
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pentru Parc Aventura – Escapeland, sunt reglementate în anexele la prezentul Regulament de 
Organizare şi Funcţionare. 
Art.9  Regulamentul are la bază următoarele principii: 
a) principiul legalităţii: organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi trebuie reglementată în detaliu, potrivit legislaţiei în vigoare, 
astfel încât să asigure respectarea legii, reglementările stabilite trebuie riguros respectate de 
către tot personalul, începând cu cel mai înalt nivel de conducere. Compartimentele şi 
personalul au obligaţia să acţioneze pentru  realizarea  atribuţiilor  ce  le  revin  potrivit  
competenţelor  de  serviciu,  depăşirea acestor  competenţe  fiind  interzisă  ori  dacă se 
realizează duce la angajarea răspunderii juridice; 
b) principiul celerităţii şi eficienţei: rezolvarea problemelor apărute la momentul oportun, fără 
tergiversări; 
c) principiul asigurării continuităţii serviciului public: activitatea din cadrul Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi va funcţiona fără perioade de 
întrerupere, cu excepţiile legale, pe întreaga durată a anului; 
d) principiul conducerii ierarhice: şeful are dreptul şi responsabilitatea de a dispune, corelativ cu 
obligaţia subordonatului de a executa dispoziţiile primite, în condiţiile legii; 
e) principiul responsabilităţii personale a salariatului: indiferent de funcţie acesta este 
răspunzător pentru modul de îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu; 
f) principiul asigurării atitudinii participative a personalului: modul de organizare a activităţii şi 
comportamentul factorilor de conducere trebuie să inducă personalului din subordine 
sentimentul responsabilităţii lor, pe cel al utilităţii muncii pe care o prestează şi să le stimuleze 
participarea efectivă la rezolvarea problemelor cu care se confruntă instituţia; 
g) principiul îmbunătăţirii continue a calităţii serviciul public: analiza permanentă a activităţii 
desfăşurate, în vederea determinării deficienţelor şi a cauzelor, iar apoi la luarea măsurilor 
pentru înlăturarea acestora; 
h) principiul promptitudinii reacţiei la solicitările noi; 
i) principiul suplinirii în serviciu, în caz de necesitate: personalul din cadrul unui compartiment 
funcţional trebuie să fie capabili să preia activitatea colegilor indisponibili. 
  

CAPITOLUL II – OBIECTIVELE SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN  
DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT GALAŢI 

 
Art.10 (1) Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi are 
următoarele atribuţii principale: 
1. exploatează şi întreţine activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al 
Judeţului Galaţi, aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi, conform prevederilor legale; 
2. aplică hotărârile Consiliului Judeţan Galaţi privind administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului pentru activele fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Galaţi, 
aflate în folosinţa gratuită a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat Galaţi, conform prevederilor legale; 
3. răspunde de exploatarea în condiţii de eficienţă economică a bunurilor administrate prin 
modalităţile prevăzute de lege pentru îmbunătăţirea şi sporirea gradului de civilizaţie şi confort; 
4. executa lucrări de administrare, salubrizare, întreţinere, agrement, dezvoltare şi amenajare a 
patrimoniului public (teren şi construcţii) aferent zonelor Zătun, Pădurea Gârboavele, Parc 
Aventura – Escapeland, Parc Rizer şi Vlădeşti; 
5. se ocupă de  amenajarea, modernizarea şi întreţinerea zonelor verzi, a spaţiilor aparţinând 
Consiliului Judeţean Galaţi şi instituţiilor subordonate; 
6. executa lucrări de întreţinere şi amenajare a patrimoniului piscicol: bazin piscicol, efectiv 
piscicol, construcţii şi instalaţii aferente; 
7. executa lucrări de montare şi întreţinere a mobilierului stradal (aparate de joacă pentru copii, 
panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri 
metalice pentru protecţia spaţiilor verzi etc.); 
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8.executa lucrări de întreţinere curente şi amenajare de fântâni arteziene; 
9. executa lucrări de amenajare, întreţinere, dezvoltare, curăţirea, igienizare şi exploatare a 
luciului de apă Zătun şi a locurilor din zona de agrement Gârboavele; 
10. răspunde de lucrările de întreţinere din Pădurea Gârboavele conform prevederilor legale 
respectând planul de amenajament al Pădurii Gârboavele; execută lucrări de întreţinere în Aria 
Naturală Protejată, Pădurea Gârboavele, întocmeşte rapoarte de activitate anuale, întocmeşte 
documentele solicitate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi; execută lucrări de 
împădurire şi întreţinere în parteneriat cu grupuri şcolare ONG – uri şi cu forţe proprii, răspunde 
de integritatea Ariei Naturale Protejate, acordă avizul consultativ al activităţilor care se 
desfăşoară în ANP, cu respectarea Planului de management, Regulamentului Ariei Naturale 
Pădurea Gârboavele şi a legislaţiei în vigoare. 
11. executa lucrări de combatere biologică şi chimică a insectelor dăunătoare (ţânţari, cotarul 
verde, omida păroasă etc.) în pădurea Gârboavele, Zătun, Parc Aventura- Escapeland, Parc 
Rizer şi Vlădeşti, spaţiile verzi aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi etc. cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 
12. răspunde de exploatarea forestieră din Pădurea Gârboavele conform prevederilor legale 
respectând prevederile planului de amenajare silvică şi întreţinerea stării de vegetaţie; 
13. realizează lucrări de întreţinere, reparaţii şi pază a cantoanelor din Pădurea Gârboavele; 
14. încasează taxa de vizitare, fotografiere, în Aria Naturală Protejată Pădurea Gârboavele; 
14^1. percepe şi încasează taxa participanţilor care închiriază echipament de protecţie 
individuală pus la dispoziţie de Parc Aventura- Escapeland ; 
14^2. organizarea activităţilor în Parc Aventura- Escapeland se desfăşoară conform 
Regulamentului; 
15. percepe şi încasează taxa de pescuit şi picnic la lacul Zătun, conform regulamentului 
aprobat prin hotărâre de Consiliul Judeţean Galaţi; 
16. Înfiinţează şi întreţine pepiniere forestiere, în vederea producerii de material săditor pentru 
susţinerea programului de împădurire a judeţului precum şi pentru valorificarea puieţilor către 
alţi beneficiari; 
17. produce material săditor dendrofloricol (arbori şi arbuşti ornamentali), floricol (plante anuale, 
bianuale şi perene) şi ornamental pentru activităţile proprii ale serviciului; 
18. exercitarea pescuitului recreativ – sportiv în amenajarea Zătun şi organizarea activităţilor de 
picnic în baza de agrement Zătun se desfăşoară conform Regulamentului. 
19. organizează şi execută acţiuni de deratizare, dezinsecţie şi igienizare a sediilor instituţiilor 
publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor, a  mijloacele de transport auto în comun, precum 
şi a altor spatii pentru diverşi beneficiari conform prevederilor legale; 
20. - închiriază spaţiile aflate în domeniul public sau privat al judeţului, cu aprobarea Consiliului 
Judeţean Galaţi conform prevederilor legale în vederea obţinerii de venituri. 
- închiriază teren pentru comerţ temporar cu produse alimentare/nealimentare în Pădurea 
Gârboavele, zona de parcare pe partea opusă Grădinii Zoologice, în zilele de sărbători legale 
şi weekenduri, respectiv 6 luni pe sezon, aprilie – septembrie.”; 
21. angajează lucrări de prestări servicii necesare conservării, întreţinerii şi reparării imobilelor 
şi instalaţiilor, aflate în folosinţa gratuită a Serviciul Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi, cât şi pentru terţi conform prevederilor legale; 
22. prestează servicii de gospodărire comunală, de comerţ, activităţi de alimentaţie publică şi 
cazare conform prevederilor legale; 
23. efectuează operaţiuni de transport şi întreţinere a parcului auto propriu şi la cerere pe baza 
tarifelor aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
24. organizează licitaţii pentru buna funcţionare a Serviciul Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi în conformitate cu  prevederile legale; 
25. verifică executarea lucrărilor de reparaţii sau conservare a bunurilor, pentru fiecare obiectiv, 
analizând calitatea lucrărilor şi modul de decontare; 
26. prestează servicii de consultanţă tehnică în domeniul execuţiei de spaţii verzi şi servicii de 
consultanţă agricolă, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi; 
27. prestări servicii cu utilajele agricole şi autoturismele aflate în dotare; 
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28. prestează activităţi de pază pentru obiectivele aflate în administrare cât şi pentru imobile 
aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi (Zătun şi Vladeşti); 
29. prestează activităţi de întreţinere şi pază prin monitorizare video, a punctelor de lucru Tecuci 
şi Târgu Bujor; 
30. răspunde de amenajarea unei rampe de depozitare a deşeurilor reciclabile rezultate din 
activitatea desfăşurată şi a gunoiului menajer cu respectarea prevederilor legale; 
31. prestează lucrări de întreţinere a plantaţiilor pomicole (livada) şi asigură valorificarea 
producţiei obţinute în regim gratuit către instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Galaţi: 
(Direcţia Generală se Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi – Grădina Zoologică, Unitatea Medico – Socială 
Găneşti, Spitalele din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, Unităţile de învăţământ special pentru 
care Consiliul Judeţean Galaţi este ordonator principal de credite); 
32. realizează activităţi de cosire şi tocare a vegetaţiei ierboase, activităţi de tăiere a coroanelor 
arborilor (elagaj), activităţi de taiere a copacilor care pun în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice judeţene; realizează activităţi de strâns şi transportat materialul lemnos 
rezultat în urma tăierilor; 
33. realizează activităţi de deszăpezire a căilor de acces şi interiorul punctelor de lucru din 
subordinea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi 
a punctelor deservite de către instituţie, a instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 
(căi de acces şi incinte). 
34. execută lucrări de marcare rutieră a drumurilor judeţene conform prevederilor legale privind 
circulaţia pe drumurile judeţene, marcaje rutiere verticale şi realizare şi întreţinere indicatoare 
şi panouri rutiere. 
35. asigură funcţionarea, paza şi menţinerea integrităţii infrastructurii şi bunurilor rezultate prin 
proiectul “Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” realizat de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
36. execută activităţi de administrare, agrement, cazare turistică, dezvoltare, întreţinere şi 
amenajare a bazei de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, asigurând facilităţi de 
cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, amenajare şi administrare parcuri pentru 
rulote, campinguri şi tabere şi alte servicii de cazare. 
37. execută activităţi de administrare întreţinere şi amenajare a Muzeului Zonei Pescăreşti şi a 
Muzeului Satului din Pădurea Gârboavele.  
38. Realizează activităţi de montare şi demontare parazăpezi pe drumurile judeţene din judeţul 
Galaţi, în zonele cu pericol ridicat de înzăpezire, zone care vor fi comunicate ulterior; 
39. Realizează activităţi de curăţare şi reparare jgheaburi şi uluce la imobilele aflate în domeniul 
public al judeţului Galaţi; 
40. execută activităţi de întreţinere, deszăpezit la obiectivul Hangar şi staţie carburanţi.  
41. coordonează activitatea de muncă neremunerată în folosul comunităţii, completează 
formularele privind evidenţa orelor de muncă astfel prestate, comunică situaţiile către Serviciul 
de Probaţiune Galaţi (Potrivit prevederilor art. 93 alin. 3 Cod Penal). 
(2) Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi îndeplineşte 
şi alte atribuţii stabilite de Consiliul Judeţean Galaţi în condiţiile legii. 
Art.11 Pentru realizarea obiectivelor prevăzute, Serviciul Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi va colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din judeţ. 
 

CAPITOLUL III – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 
Art.12 (1) Compartimentele funcţionale sunt: serviciile, sectorul biroul si compartimentul. 
Serviciul este condus de un şef serviciu, sectorul de un inginer şef, biroul de un şef de birou iar 
compartimentul de către Contabilul şef. 
(2) Serviciile, sectorul, biroul si compartimentul se constituie în conformitate cu reglementările 
în vigoare. 
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(3) În cadrul organigramei compartimentele şi funcţiile de conducere sunt reprezentate prin 
dreptunghiuri în care se înscrie denumirea compartimentului, respectiv a funcţiei. În partea 
dreapta a dreptunghiului, care reprezintă un compartiment, se înscrie numărul total de personal, 
numărul funcţiilor de conducere şi numărul funcţiilor de execuţie. Liniile care unesc 
dreptunghiurile reprezintă relaţii de subordonare. 
Art.13 (1) Pe baza organigramei se întocmeşte statul de funcţii, care este tabelul ce cuprinde 
funcţia, gradul profesional, condiţiile de studii pentru toate posturile din cadrul Serviciul Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, grupate pe compartimente 
funcţionale. 
(2) Pe baza statului de funcţii, a situaţiei concrete a fiecărui salariat şi a reglementărilor legale 
în materie, se întocmeşte statul nominal de personal, care este tabelul ce cuprinde, pentru toţi 
salariaţii, grupaţi pe compartimente, numele şi prenumele, nivelul şi felul studiilor, vechimea, 
funcţia şi gradul profesional sau treapta profesională, salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile 
şi alte drepturi salariale. 
Art.14 (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a Directorului General Serviciului Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi se face de către Consiliul Judeţean Galaţi, 
în condiţiile legii. 
(2) Salarizarea, precum şi modificările salariale ale Directorului General se vor face conform 
legii prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi. 
Art.15 (1) Titularul dreptului şi obligaţiei de putere ierarhică este Directorul General pentru 
compartimentele funcţionale pe care le coordonează potrivit organigramei, Directorul General 
Adjunct, Contabilul şef şi şefii de compartimente pentru personalul din subordine. 
(2) Directorul General în exercitarea   atribuţiilor   ce  îi  revin, emite dispoziţii, iar Directorul 
General Adjunct, Contabilul şef şi şefii de compartimente emit note de serviciu. 
Art.16 Directorul General, Directorul General Adjunct, Contabilul şef, Inginerul şef şi şefii de 
compartimente au autoritate conferită de lege şi de prezentul regulament asupra personalului 
direct subordonat şi răspund pentru realizarea tuturor atribuţiilor ce revin compartimentului pe 
care-l conduc. Această răspundere nu exclude răspunderea directă a personalului din 
subordine. 
Art.17 (1) Înlocuirea Directorului General în caz de absenţă se face de către Directorul General 
Adjunct şi de Contabilul şef numit prin dispoziţie. 
(2) Înlocuirea Directorului General Adjunct, a Contabilului şef, a Inginerului şef, a şefului de 
serviciu sau de birou, în caz de absenţă, se face de către un salariat având competenţa 
necesară, prin notă de serviciu. 
(3) Înlocuirea personalului de execuţie, în caz de absenţă, se va face de către salariatul sau 
salariaţii desemnaţi prin notă de serviciu. 
 

CAPITOLUL IV – ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 
 
Art.18 (1) Competenţa este de două feluri: 
a) competenţa profesională; 
b) competenţa de serviciu. 
(2) Competenţa profesională, denumită în continuare competenţă, reprezintă totalitatea 
cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor necesare pentru exercitarea unei funcţii în cadrul 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
(3) Competenţa este unul dintre criteriile esenţiale avute în vedere pentru promovarea 
personalului. 
(4) Competenţa de serviciu, denumită în continuare atribuţie de serviciu, este abilitatea şi 
totodată obligaţia, ce revine unui compartiment funcţional sau unui salariat, pentru a realiza o 
anumită activitate precis stabilită. Atribuţia de serviciu constituie o parte a activităţii organizate 
ce se desfăşoară pentru realizarea atribuţiilor instituţiei. 
Art.19 (1) Stabilirea atribuţiilor de serviciu este operaţiunea prin care se precizează, în mod clar 
şi neechivoc, acţiunile ce trebuie realizate precum şi compartimentul funcţional sau salariatul 
care au dreptul şi obligaţia de a realiza acţiunile respective. 



Hotărârea nr. 219 din 28 iulie 2022 
Pag. nr.7 

(2) Stabilirea atribuţiilor de serviciu se face cu respectarea echilibrului între exigenţele acţiunii 
şi resursele alocate, avându-se în vedere, pe cât posibil, o încărcătură în muncă uniformă pe 
compartimente şi pe salariaţi. 
(3) Se interzice oricărui compartiment funcţional şi oricărui salariat desfăşurarea oricărei  
activităţi  care nu  intră  în sfera atribuţiilor acestora de serviciu, cu excepţia celor de analiză şi 
concepţie care au în vedere buna funcţionare a instituţiei şi a celor de suplinire în serviciu. 
Art.20 Atribuţiile Directorului  General sunt următoarele: 
1. asigură conducerea activităţii curente a Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi în limitele competenţelor legale aprobate; 
2. organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de 
către structurile organizatorice din subordine; 
3. concepe şi aplică strategia şi politica de dezvoltare a Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
4. selectează, angajează şi concediază personalul salariat al Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
5. reprezintă Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi în 
toate acţiunile cu privire la activitatea desfăşurată de Serviciu, în faţa instanţelor judecătoreşti; 
6. reprezintă Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi în 
relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate; 
7. exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 
8. întocmeşte proiectul bugetului propriu al Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune 
aprobării Consiliului Judeţean Galaţi; 
9. întocmeşte şi prezintă Consiliului Judeţean Galaţi rapoarte privind activitatea Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
10. exercită drepturile de conducere ierarhică asupra personalului din subordine; 
11. elaborează programul de perfecţionare a personalului de conducere şi de execuţie; 
12. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi, ordonanţe, hotărâri de Guvern sau hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
Art.21 Atribuţiile de serviciu ale Directorului General Adjunct sunt următoarele: 
1. coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de către Serviciul 
de Gestionare, Exploatare şi Întreţinere a Domeniului Public şi Privat şi respectiv de către Biroul 
Dezinsecţie, Deratizare, Igienizare şi Salubrizare; 
2. participă la recepţiile lucrărilor de construcţii şi investiţii, la finalizarea acestora în baza 
dispoziţiei directorului general; 
3. asigură pentru investiţii supravegherea tehnică a lucrărilor, precum şi verificarea execuţiei 
corecte a lucrărilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în vederea decontării lor;  
4. coordonează activitatea şi lucrările de reparaţii curente şi accidentale la imobilele Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi sau la cele pe care le are 
în administrare; 
5. coordonează activitatea de întreţinere şi exploatare a instalaţiilor ce aparţin imobilelor 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi sau la cele pe 
care le are în administrare; 
6. coordonează şi urmăreşte activitatea de pază, curăţenie şi paza contra incendiilor; 
7.  urmăreşte aplicarea programelor aprobate de prevenire şi protecţie a poluării mediului; 
8. coordonează  şi participa la îndeplinirea programului de protecţie a muncii la nivelul întregii 
unităţi; 
9. participă anual la inventarierea faptică a bunurilor aparţinând Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
10. urmăreşte derularea contractelor de achiziţii (apreciază îndeplinirea contractului şi a 
obligaţiilor asumate prin contract şi a criteriilor de performanţă conform ofertei); 
 11. urmăreşte folosirea materialelor prescrise de proiectant, a cantităţii şi calităţii acestora 
pentru asigurarea nivelului de calitate stipulat; 
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12. asigură buna desfăşurare a activităţii de comercializare a seminţelor şi pesticidelor în centre 
şi la punctele de desfacere. 
Art.22 Atribuţiile de serviciu ale Contabilului şef sunt:  
1. coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de către 
personalul din subordine (Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane si PSI-SSM); 
2. realizează, în limita dispoziţiilor legale, orice activitate pe care o consideră necesară pentru 
a asigura buna funcţionare a compartimentului pe care-l conduce; 
3. acţionează şi răspunde pentru realizarea tuturor atribuţiilor compartimentului din subordine, 
stabilit potrivit prezentului regulament; 
4. analizează realizarea programului de investiţii, precum şi necesitatea şi oportunitatea listelor 
de investiţii; 
5. urmăreşte şi verifică dacă rezultatele obţinute sunt conforme cu obiectivele propuse şi 
realizate; 
6.  întocmeşte situaţia realizărilor obiectivelor de investiţii; 
7. pregăteşte proiectul de buget (fundamentarea cheltuielilor şi a veniturilor pe fiecare capitol al 
clasificaţiei bugetare); 
8. verifică şi analizează respectarea echilibrului venituri-cheltuieli, necesitatea, oportunitatea şi 
baza legală a cheltuielilor, creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor; 
9. urmăreşte execuţia bugetului propriu, informează ordonatorul principal de credite despre 
aceasta şi propune măsuri pentru derularea corespunzătoare a exerciţiului bugetului; 
10. verifică şi analizează respectarea echilibrului venituri-cheltuieli, necesitatea şi oportunitatea 
modificării bugetului propriu; 
11. propune trimestrial măsuri pentru creşterea veniturilor proprii şi reducerea cheltuielilor 
privind bugetul propriu; 
12. organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a patrimoniului, a valorilor 
materiale, băneşti şi a decontărilor; asigură valorificarea inventarierii; 
13. depune la termen dările de seamă contabile privind execuţia bugetară; 
14. asigură îndeplinirea tuturor obligaţiilor instituţiei faţă de stat, inclusiv a rapoartelor bilanţurilor 
contabile şi controlului financiar preventiv; 
15. angajează instituţia, prin semnătură alături de Directorul General al instituţiei, în relaţia cu 
terţe persoane. 
Art.23 Atribuţiile de serviciu ale Inginerului şef, şefilor de serviciu şi a celor de birou sunt: 
1. administrează faptic patrimoniul Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi, sectorului şi biroului; 
2. exercită drepturile de conducere ierarhică asupra personalului din subordine; 
3. stabilesc responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizează lucrările; 
4.  răspund de realizarea calitativă şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate; 
5.  avizează toate documentele care angajează activitatea biroului, serviciului, sectorului; 
6. realizează efectiv o parte din lucrările repartizate biroului, serviciului, sectorului; 
7. prezintă şi susţin la conducerea direcţiei, lucrările şi corespondenţa elaborată în cadrul 
compartimentului; 
8. îndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhică în legătură cu activitatea biroului pe 
care îl conduc. 
9.  în exercitarea atribuţiilor ce le revin colaborează pentru fluxul normal al activităţii; 
10. întocmesc necesarul anual, trimestrial şi decadal de materii prime, materiale şi combustibil 
pentru buna desfăşurare a activităţii; 
11. execută activităţile prevăzute de prezentul regulament; 
12. execută lucrări de întreţinere în spaţiile verzi, livezi, pepiniere, plantaţii forestiere şi lac aflate 
în exploatare; 
13. realizează, în limitele reglementărilor în vigoare, orice activitate pe care o consideră 
necesară pentru a asigura buna funcţionare a compartimentelor pe care le conduc; 
14. îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite bine în mod expres prin dispoziţii ale Directorului general. 
Art.24 Atribuţiile de serviciu ale salariaţilor cu funcţii de execuţie din cadrul Serviciul Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, se stabilesc, în condiţiile 
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prezentului Regulament, prin fişa postului, care trebuie să fie clară, concisă, explicită şi lipsită 
de echivocuri. 
Art.25  Atribuţiile Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane si PSI-SSM sunt 
următoarele: 
Cu privire la activitatea Compartimentului Resurse Umane: 
1. organizează activitatea de personal, salarizare, pregătire şi perfecţionarea profesională; 
2. elaborează propuneri privind statul de funcţii şi de personal  şi răspunde de reactualizarea 
acestuia; 
3. urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei muncii privind salarizarea, încadrarea în muncă, 
sporurile, indemnizaţiile, premierile, concediile, pensionările, etc; 
4. întocmeşte, la cerere, situaţii statistice periodice sau anuale, cu privire la activitatea de 
resurse umane ori de câte ori este nevoie; 
5. coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor individuale, în scopul 
aplicării corecte a procedurilor de evaluare; 
6. întocmeşte lucrările necesare pentru organizarea şi desfăşurarea perfecţionării profesionale 
a salariaţilor din cadrul instituţiei; 
7. întocmeşte şi ţine la zi dosarele profesionale ale salariaţilor; 
8. asigură evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor; 
9. urmăreşte asigurarea resurselor umane, pe funcţii şi specialităţi; 
10. urmăreşte respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 
11. întocmeşte şi supune spre aprobare proiecte de hotărâri, decizii şi dispoziţii privind 
organigrama, statul de funcţii şi alte lucrări de specialitate; 
12. întocmeşte şi ţine la zi dosarele de personal, şi registrul de evidenţă a salariaţilor; 
13. organizează şi realizează în colaborare cu factorii responsabili activitatea de promovare în 
funcţii, categorii, clase, grade sau trepte profesionale; 
14. stabileşte drepturile băneşti ce se cuvin fiecărui salariat şi asigură confidenţialitatea 
acestora; 
15. realizează lucrările necesare pentru aprobarea drepturilor salariale (sporuri de vechime, 
sporuri pentru condiţii deosebite, salarii de merit, premii etc.); 
16. stabileşte, alături de Contabilul şef, necesarul de fond de salarii anual pentru a fi înscris în 
buget şi urmăreşte încadrarea acestora în alocaţiile bugetare aprobate în acest scop; 
17. realizează lucrările necesare în vederea organizării concursurilor în vederea ocupării 
posturilor vacante şi efectuează lucrările de secretariat ale comisiilor de examinare şi comisiilor 
de soluţionare a contestaţiilor; 
18. întocmeşte documentaţia necesară numirii şi eliberării din funcţie a personalului; 
19. răspunde de întocmirea, eliberarea, vizarea şi evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi a 
ecusoanelor; 
20. întocmeşte şi supune spre aprobare dosarele de pensionare pentru personal; 
21. stabileşte împreună cu directorii generali şi şefii compartimentelor distincte programarea 
concediilor de odihnă şi, după aprobare, urmăreşte derularea acestora; 
22. urmăreşte şi acordă asistenţa de specialitate privind întocmirea fişelor postului şi a 
evaluărilor anuale pentru personalul unităţii; 
23. eliberează adeverinţe şi certificate privind calitatea de salariat potrivit evidenţelor pe care le 
ţine; 
24. urmăreşte executarea silită a creanţelor; 
25. ţine evidenţa hotărârilor şi dispoziţiilor emise de Consiliul Judeţean Galaţi pentru instituţie;  
26. urmăreşte realizarea sarcinilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi şi 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, informând periodic Directorul General; 
27. urmăreşte gestionarea arhivei, realizând în acest scop: 
a) urmărirea modului de constituire a arhivei la compartimente; 
b) primirea în arhivă a dosarelor şi întocmirea inventarului arhivei; 
c) selecţionarea arhivei, scoaterea din arhivă a dosarelor cu termen de păstrare depăşit  şi 
trimiterea la Arhivele statului sau la unităţile de reciclare a hârtiei, după caz; 
d) asigurarea utilizării documentelor aflate în arhivă, potrivit reglementărilor; 
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e) eliberarea de certificate, adeverinţe, copii şi extrase, pe baza documentelor aflate în arhivă, 
cu respectarea reglementărilor în materie; 
28. asigură accesul persoanelor fizice şi juridice la informaţiile de interes public; 
29. colaborează cu alte compartimente pentru elaborarea de proiecte; 
30. colaborează cu servicii publice deconcentrate, cu alte instituţii şi agenţi economici, în scopul 
ridicării calităţii serviciilor oferite;  
31. asigură tehnoredactarea lucrărilor redactate de director general, precum şi a lucrărilor 
proprii; 
32. rezolvă sesizările şi reclamaţiile privind activitatea compartimentului; 
33. realizează alte lucrări şi atribuţii stabilite prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale guvernului, ordine 
ale miniştrilor, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi sau dispuse de conducerea instituţiei. 
34. îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de conducerea instituţiei  
Cu privire la activitatea  financiar-contabilă: 
1. întocmeşte lucrările referitoare la proiectele de buget de venituri şi cheltuieli proprii şi le 
prezintă spre aprobare; 
2. urmăreşte execuţia cheltuielilor aprobate şi informează periodic conducerea asupra modului 
de realizare a acestora ; 
3. organizează şi conduce evidenţa contabilă a tuturor mijloacelor financiare folosite în 
activitatea curentă; 
4. asigură executarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din bugetul 
propriu;  
5. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la 
timp a creditelor şi lichidarea obligaţiilor de plată; 
6. întocmeşte documentele de plată către unităţile bancare, urmăreşte primirea la timp a 
extraselor de cont;  
7. asigură încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a mijloacelor financiare 
necesare, precum şi a cheltuielilor efectuate; 
8. întocmeşte şi transmite dările de seamă privind execuţia bugetului propriu; 
9. gestionează toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul Serviciul Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, ori date în folosinţă personalului, 
efectuează inventarierea periodică, conform legislaţiei în vigoare; 
10. întocmeşte şi prezintă spre aprobare raportul privind rezultatele inventarierii precum şi listele 
cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar propuse pentru casare; 
11. întocmeşte situaţia activităţilor autofinanţate; 
12. ţine evidenţa  cheltuielilor de funcţionare; 
13. conduce evidenţa contabilă a fondurilor bugetare alocate pentru efectuarea cheltuielilor 
proprii; 
14. efectuează plăţile pe baza documentelor justificative, avizate de şefii compartimentelor de 
specialitate, vizate de control financiar preventiv şi aprobate de ordonatorul de credite în limita 
creditelor bugetare aprobate pe destinaţiile respective; 
15. organizează evidenţa încasării veniturilor bugetare, urmărind corelaţia între volumul 
încasării acestora şi cheltuielile ce trebuie acoperite; 
16. urmăreşte gestionarea valorilor materiale, a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe şi a 
mijloacelor băneşti, debitorilor şi creditorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
17. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la 
timp a debitelor stabilite în sarcina salariaţilor; 
18. organizează evidenţa operaţiunilor de casă în conformitate cu regulamentele în vigoare, 
efectuând plăţi şi încasări în numerar; 
19. întocmeşte statele de plată pentru salariaţi pe bază de stat nominal de personal aprobat şi 
a pontajelor; 
20. fundamentează, în colaborare cu celelalte compartimente, necesarul de materii prime, 
materiale, combustibil, piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite; 
21. analizează  ofertele  de  preţ  din  punct de vedere financiar depuse de ofertanţi pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică; 
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22. coordonează instalarea  programelor şi  service-ului la  aplicaţiile  instalate  pe sistemele de 
calcul din cadrul Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
23. tine evidenţa contabilă a veniturilor şi urmăreşte încasarea lor prin corespondenţa regulată 
cu debitorii; 
24. realizează alte lucrări şi atribuţii stabilite prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale guvernului, ordine 
ale miniştrilor sau dispuse prin dispoziţie de Directorul General; 
25. urmăreşte încadrarea în cotele de consum de carburant alocate lunar unităţii urmărind ca 
acestea să nu fie depăşite; 
26. percepe şi  încasează taxa de acces a autovehiculelor şi taxa de salubrizare  în Pădurea 
Gârboavele; încasează taxa de vizitare, fotografiere, în Aria Naturală Protejată Pădurea 
Gârboavele. 
Cu privire la activitatea de P.S.I. şi S.S.M.: 
1. organizează şi coordonează activitatea de sănătate şi securitate a muncii precum şi 
activitatea de paza şi stingere a incendiilor la nivelul Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
2. organizează şi coordonează comitetul de sănătate şi securitate în muncă; 
3. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă; 
4.controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii 
accidentelor de muncă şi îmbolnăviri profesionale;  
5. verifică periodic dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru locul de 
muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate; 
6. îşi dă avizul la angajarea  personalului, respectiv dacă acesta corespunde cerinţelor de 
securitate şi sănătate; 
7. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate a muncii 
şi PSI, atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv, general, la locul de muncă şi periodic) 
cât şi prin cursuri de perfecţionare; 
8. întocmeşte pe baza numărului de salariaţi şi a specificului locurilor de muncă, lista cu 
materialele şi echipamentele de protecţie a muncii, urmăreşte achiziţionarea acestora şi 
intervine ori de câte ori se înregistrează vicii în aprovizionare şi în utilizarea materialelor şi a 
echipamentelor de protecţie a muncii; 
9. colaborează cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a 
muncii, elaborează programul de măsuri de protecţie a muncii pe întreaga unitate şi urmăreşte 
aducerea lui la îndeplinire; 
10. organizează, verifica şi controlează colectarea selectivă a deşeurilor  aşa cum prevede 
legislaţia în vigoare; 
11. urmăreşte desfăşurarea activităţii de predare în vederea reciclării şi valorificării deşeurilor 
colectate selectiv; 
12. urmăreşte îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă; 
13. organizează examenul medical periodic şi ţine evidenţa fişelor medicale individuale ale 
salariaţilor; 
14. are obligaţia de a obţine şi reaviza toate autorizaţiilor necesare funcţionării Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
15. solicită şi obţine toate avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru 
desfăşurarea activităţii în conformitate cu dispoziţiile legale; 
16. asigură instruirea personalului Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi privind regulile de apărare împotriva incendiilor; 
17.  asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute 
în documentaţiile tehnice întocmite la nivelul instituţiei şi prevăzute de normele legale; 
18. asigură întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, proprii instituţiei şi le 
prezintă spre aprobare Directorului General; 
19. stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor, ce revin întregului personal; 
20. evaluează nivelul de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte măsurile de optimizare a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
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21. îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuării persoanelor şi bunurilor in caz de 
incendiu; 
22. identifică riscurile profesionale la nivelul instituţiei şi propune măsuri în vederea limitării şi 
înlăturării acestora; 
23. informează angajaţii si/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. 
Cu privire la activitatea  de secretariat: 
1. primeşte şi administrează corespondenţa la nivelul unităţii, o predă conducerii unităţii şi apoi, 
conform rezoluţiei acesteia, o distribuie compartimentelor vizate; 
2. execută editarea şi tehnoredactarea  diverselor adrese şi a altor materiale primite de la 
conducere; 
3. urmăreşte rezolvarea în termen a corespondenţei; 
4. asigură multiplicarea la xerox a materialelor necesare; 
5. primeşte şi transmite notele telefonice la nivelul instituţiei, asigurând operativ toate legăturile; 
6. răspunde de gestiunea şi gospodărirea bunurilor din patrimoniul S.P.J.A.D.P.P., aflate în 
dotarea biroului; 
7. informează operativ conducerea asupra problemelor primite; 
8. îndosariază şi arhivează documentele ce fac obiectul activităţii desfăşurate. 
Art.26 Atribuţiile Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Marketing sunt următoarele: 
1. asigură condiţii optime de desfăşurare a activităţii pentru toate compartimentele funcţionale 
ale unităţii; 
2. asigură baza materială şi echipamentele necesare desfăşurării activităţii curente, precum şi 
întreţinerea şi apărarea operativă a acestora;  
3. asigură combustibilul necesar pentru autoturismele şi mijloacele de transport din dotare şi 
gestionează foile de parcurs;  
4. eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor şi ţine 
evidenţa acestora urmărind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul să nu 
depăşească capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;  
5. organizează şi urmăreşte curăţenia, igienizarea şi asigurarea microclimatului pentru spaţiile 
folosite de către salariaţii Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
Galaţi;  
6. întocmeşte şi verifică, centralizarea tuturor solicitărilor compartimentelor, birourilor, serviciilor 
şi sectoarelor din cadrul unităţii şi estimează valorile acestora, în vederea stabilirii planului anual 
de achiziţie publică şi stabilirea procedurilor de achiziţie ce urmează a se efectua în decursul 
anului;  
7. întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţiile publice;  
8. transmite în teritoriu caracteristicile tehnice ale produselor achiziţionate în conformitate cu 
caietul de sarcini în vederea evaluării şi recepţiei acestora;  
9. participă la organizarea licitaţiilor şi a selectărilor de ofertă, în condiţiile legii;  
10. analizează, repartizează şi urmăreşte referatele de necesitate, din cadrul unităţii, in vederea 
soluţionării acestora in condiţii optime;  
11. urmăreşte derularea contractelor încheiate, prin atribuire directă şi a celor a căror atribuire 
este exceptată de la aplicarea prevederilor H.G. nr. 395/2016 şi a legislaţiei în vigoare;  
12. organizează şi controlează activitatea de arhivare a documentelor specifice 
compartimentului 
13. îndeplineşte alte atribuţii, potrivit dispoziţiilor legale, primite spre soluţionare de la şefii 
ierarhici superiori;  
14. menţine legătura între furnizorii/prestatorii de servicii şi unitate pentru o bună aprovizionare, 
urmărind contractele de achiziţie publică cu excepţia contractelor încheiate prin atribuire directă 
şi a celor care nu fac obiectul H.G. nr. 395/2016 şi a legislaţiei în vigoare, de la semnare până 
la finalizare; 
15. urmăreşte respectarea clauzelor din contractele de achiziţii privind cantitatea şi preţul 
bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum şi respectarea termenelor de livrare 
angajate de către fiecare contractant; 
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16. verifică concordanţa între comandă, nota de recepţie şi factură, privind cantitatea, preţul şi 
calculele aferente;  
17. informează partea juridică, cu privire la necesitatea încheierii de acte adiţionale la contracte, 
datorită situaţiilor care apar înainte de finalizarea contractelor de achiziţie publică, cu privire la 
necesitatea suplimentării cantităţilor de produse, servicii şi lucrări sau de prelungire a duratei 
contractelor;  
18. întocmeşte caietele de sarcini în vederea derulării unor noi proceduri de atribuire a 
contractelor de furnizare, prestare servicii şi execuţie lucrări pentru buna desfăşurare a 
activităţii;  
19. întocmeşte comenzi lunare şi zilnice către furnizori, pe baza contractelor încheiate şi în 
funcţie de referatele;  
20. asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unitatea;  
21. realizează investiţiile aprobate în condiţiile legii;  
22. administrează contractele de achiziţie publică realizează activităţi cu caracter tehnic, din 
momentul încheierii contractului de achiziţie şi până la momentul finalizării acestuia;  
23. asigură utilizarea, gestionarea şi întreţinerea curentă a aparatelor de comunicaţie, a 
copiatoarelor şi reţelei de calculatoare şi maşini de scris;  
24. vizează necesarul de materii prime, materiale şi reparaţii curente ale aparaturii şi 
echipamentelor din dotare;  
25. prospectează piaţa, estimând valoarea contractului de achiziţie publică de atribuit şi 
stabileşte preţurile produselor destinate comercializării şi cel al serviciilor prestate; 
26. atribuie contractele de achiziţie publică, prin aplicarea uneia din procedurile stipulate de lege 
(licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu publicare de anunţ, 
negociere fără publicare anunţ, cerere de ofertă de preţ, achiziţie directă) pentru produse, 
servicii şi lucrări; 
27. acţionează în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul 
execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor, la sesizarea responsabilului cu execuţia 
lucrării; 
28. colaborează cu compartimentul specific, pentru fiecare caz, pentru întocmirea 
documentaţiei pentru organizarea procedurilor de achiziţie publică, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare; 
29. împreună cu persoana responsabila de la Compartimentul Resurse Umane întocmeşte 
dispoziţia pentru stabilirea comisiei de licitaţie, potrivit legislaţiei în vigoare; 
30. verifică, cu ajutorul compartimentului specific, ofertele tehnice depuse de ofertanţi; 
31. întocmeşte procese verbale, hotărâri de adjudecare şi comunicări ale rezultatelor 
procedurilor aplicate; 
32. în situaţia casării mijloacelor fixe, organizează licitaţii pentru valorificarea bunurilor scoase 
din funcţiune, cu aprobarea Consiliului Judeţean Galaţi, conform normelor în vigoare; 
33. păstrează, evidenţiază, îndosariază şi arhivează documentele ce fac obiectul activităţii 
desfăşurate; 
34. încheie contracte de vânzare-cumpărare şi prestări-servicii cu clienţii, respectând 
prevederile acestora şi ţinând cont de particularităţile fiecăruia;  
35. întocmeşte acte adiţionale la contractele clienţilor; 
36. participă la recepţiile lucrărilor de construcţii, în baza dispoziţiei emise de către directorul 
general; 
37. participă la licitaţiile organizate de alte autorităţi contractante, în calitate de ofertant; 
38. monitorizarea funcţionarii tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente 
consumabile şi acordarea service-ului în timp util;  
39. administrează, gestionează şi asigură asistenţă tehnică pentru reţeaua de calculatoare a 
unităţii, pentru exploatarea raţională a echipamentului informatic.  
40. întocmeşte raportul de achiziţie publică anual şi îl trimite Direcţiei de monitorizare a 
achiziţiilor publice ; 
41. îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii prevăzute de lege, trasate de conducerea unităţii, 
în conformitate cu prevederile legale; 
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42. întocmeşte note, rapoarte, lucrări legate de problemele rezultate din specificul activităţii 
desfăşurate; 
43. întocmeşte propuneri anuale privind cheltuielile administrative; 
44. întocmeşte planul de paza al instituţiei, întocmeşte şi avizează contracte de achiziţii şi de 
prestări servicii şi, după caz, prelungeşte prin acte adiţionale perioada contractuală, urmăreşte 
derularea corespunzătoare a acestora, întocmai cu clauzele contractuale asumate de părţi 
45. realizează lucrări de întreţinere, reparaţii şi pază a cantoanelor din Pădurea Gârboavele; 
46. prestează activităţi de pază pentru obiectivele aflate în administrare cât şi pentru imobile 
aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi (Zătun şi Vlădeşti); 
47. prestează activităţi de întreţinere şi pază prin monitorizare video, a punctelor de lucru Tecuci 
şi Târgu Bujor. 
Art.27 Atribuţiile Sectorului mecano – energetic  sunt următoarele: 
1.asigură buna exploatare a parcului auto, mijloacelor de transport, utilajelor şi echipamentelor 
conform legislaţiei în vigoare;  
2. administrează parcul auto propriu şi asigură servicii de transport pentru salariaţi şi pentru 
activităţile de reprezentare, transport şi protocol ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. face propuneri pentru aprovizionarea unităţii cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb şi 
accesorii necesare funcţionarii autovehiculelor şi mijloacelor de transport din dotare şi certifica 
necesitatea acestora;  
4. calculează consumurile de combustibil pentru fiecare autoturism al instituţiei si monitorizează 
autovehiculele; 
5. întocmeşte actele privind consumul de carburanţi si lubrifianţi, întocmeşte fisele activităţilor 
zilnice pentru fiecare maşina din dotare; 
6. se ocupa de întreţinerea şi buna funcţionare a parcului auto, utilajelor şi echipamentelor; 
7.asigură gestionarea şi verificarea tehnica a parcului auto, utilajelor şi echipamentelor;  
8. Întocmeşte zilnic foile de parcurs pentru autovehiculele instituţiei; 
9. stabileşte modul de completare a foilor de parcurs în vederea exploatării în condiţii de 
legalitate a parcului auto; 
10.urmăreşte şi ţine evidenţa anunţând în timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculelor;  
11. asigură fundamentarea şi rapoartele de necesitate în vederea dotărilor cu maşini şi 
echipamente; 
12. întocmeşte lucrările de decontare a consumurilor lunare de carburanţi şi lubrifianţi pentru 
autovehiculele din dotarea unităţii;  
13. urmăreşte plata obligaţiilor unităţii către stat pentru autovehiculele din dotare: asigurări auto, 
taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.   
14. întocmeşte planul de reparaţii al parcului auto şi asigură activitatea de reparaţii a mijloacelor 
auto conform planificării; 
15. organizează si desfăşoară activităţile din atelierul de reparaţii si garajul auto; 
16. asigură efectuarea zilnică a reviziilor tehnice si reparaţiilor curente, în limita fondurilor 
alocate prin buget cu aceasta destinaţie; 
17. asigură întreţinerea instalaţiilor de încălzire, alimentare cu apă şi energie electrică din sediul 
instituţiei; 
18. face propuneri pentru achiziţionarea de piese de schimb şi accesorii necesare reparaţiilor 
curente ale autovehiculelor, mijloacelor de transport, utilajelor şi echipamentelor atunci când 
este cazul şi certifică necesitatea acestora;  
19. coordonează şi asigură asistenţă tehnică pentru staţiile de pompare din pădurea Gârboavele 
şi punctul de protecţie Zătun; 
20. urmăreşte lucrările de reparaţii curente şi capitale la obiectivele din dotarea Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
21. întocmeşte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine; 
22. realizează activităţi de cosire şi tocare a vegetaţiei ierboase; activităţi de tăiere a coroanelor 
arborilor (elagaj); activităţi de tăiere a copacilor care pun în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice judeţene; realizează activitatea de strâns şi transportat materialul lemnos 
rezultat în urma tăierilor; 
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23. realizează activităţi de deszăpezire a căilor de acces şi interiorul punctelor de lucru din 
subordinea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi 
a punctelor deservite de către instituţie, a instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 
(căi de acces şi incinte); 
24. execută lucrări de marcare rutieră a drumurilor judeţene conform prevederilor legale privind 
circulaţia pe drumurile judeţene, marcaje rutiere verticale şi realizare şi întreţinere indicatoare 
şi panouri rutiere. 
25. Realizează activităţi de montare şi demontare parazăpezi pe drumurile judeţene din judeţul 
Galaţi, în zonele cu pericol ridicat de înzăpezire, zone care vor fi comunicate ulterior; 
26. Realizează activităţi de curăţare şi reparare jgheaburi şi uluce la imobilele aflate în domeniul 
public al judeţului Galaţi. 
27. Realizează lucrări de întreţinere a indicatoarelor de km (borne kilometrice), care, conform 
indicativ 101.2.3. din normativul pentru întreţinerea şi repararea drumurilor publice – ADN 
554/2002, cuprinde activităţi de reparare, vopsire şi scriere, spălare sau îndreptarea bornelor 
kilometrice, montarea acestora”. 
Art. 28 Atribuţiile Compartimentului Monitorizare şi Funcţionare Proiecte realizate din 
Fonduri Europene sunt următoarele: 
1. execută lucrări de administrare, întreţinere, agrement, dezvoltare şi amenajare a patrimoniului 
public (teren şi construcţii) aferent zonelor Zătun, Pădurea Gârboavele şi Vlădeşti; 
2. execută lucrări de întreţinere şi amenajare a patrimoniului piscicol: bazin piscicol, efectiv 
piscicol, construcţii şi instalaţii aferente; 
3. execută lucrări de montare şi întreţinere a mobilierului stradal (aparate de joacă pentru copii, 
panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri 
metalice pentru protecţia spaţiilor verzi etc.); 
4. execută lucrări de amenajare, întreţinere, dezvoltare, curăţirea, igienizare şi exploatare a 
luciului de apă Zătun şi a locurilor din zona de agrement Gârboavele; 
5. realizează lucrări de întreţinere, reparaţii şi pază la baza de agrement Zătun; 
6. percepe şi încasează taxa de vizitare şi de fotografiere în Aria Naturală Protejată Pădurea 
Gârboavele, potrivit prevederilor aprobate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi; 
7. percepe şi încasează taxa de pescuit la lacul Zătun, conform regulamentului aprobat prin 
hotărâre de Consiliul Judeţean Galaţi; 
8. asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de pescuit pe raza Lacului Zătun; 
9. urmăreşte respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte practicarea unor tehnici de pescuit 
care nu contravin regulilor pescuitului sportiv. 
10. închiriază spaţiile aflate în domeniul public sau privat al judeţului, cu aprobarea Consiliului 
Judeţean Galaţi conform prevederilor legale în vederea obţinerii de venituri; 
11. execută activităţi de administrare, agrement, cazare turistică, dezvoltare, întreţinere şi 
amenajare a bazei de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, asigurând facilităţi de 
cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, amenajare şi administrare parcuri pentru 
rulote, campinguri şi tabere şi alte servicii de cazare; 
12. asigură paza şi menţinerea integrităţii infrastructurii şi bunurilor rezultate prin proiectul 
„Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, realizat de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
13. realizează lucrări de întreţinere, reparaţii şi pază a cantoanelor din Pădurea Gârboavele; 
14. asigură o pre-documentare în punctul de informare – vizitare destinat vizitatorilor ariei 
naturale protejate Gârboavele; 
15. asigură informarea vizitatorilor cu date despre ce ar putea vedea şi observă în Aria protejată 
a Pădurii Gârboavele, privind cele trei habitate naturale; 
16. informează turiştii despre traseele amenajate, potecile şi aleile din aria protejată, a refugiilor 
pentru vizitatori (în caz de vreme rea), adăposturile special amenajate pentru animale etc.; 
17. participă la dezvoltarea turismului bazat pe aprecierea naturii, turismul cultural şi 
educaţional; 
18. are obligaţia să raporteze în scris conducerea direct şi în timp util orice nereguli pe care le 
observă în modul de executare a sarcinilor ce revin oricărui angajat al instituţiei, indiferent de 
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funcţia pe care o deţine, dacă din cauză acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja 
prejudicii instituţiei. 
Art.29 (1) Atribuţiile Serviciului de Gestionare, Exploatare şi Întreţinere a Domeniului 
Public şi Privat sunt următoarele: 
1. întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în vederea achiziţionării lor 
conform legislaţiei în vigoare; 
2. inventariază în mod periodic patrimoniul Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
3. asigură administrarea, salubrizarea, întreţinerea  şi păstrarea staţiilor verzi ce aparţin 
domeniului public şi privat al Consiliul Judeţean Galaţi; 
4. administrează, întreţine si înfrumuseţează spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, zone de 
agrement aferente judeţului Galaţi, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile 
si imobilele aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici) prin: amenajarea zonelor de agrement, 
cu respectarea condiţiilor si cerinţelor legale, efectuarea de lucrări de întreţinere si curtenie, 
activităţi de tăiere si toaletare pe raza municipiului Galaţi; 
5. întocmeşte planul de plantare a materialului dendrologic pentru spatiile verzi; 
6. întocmeşte programe în vederea udării arborilor din aliniament, scoaterea rădăcinilor, tăierea 
arborilor uscaţi, programe pe care le coordonează şi se asigură de derularea acestora potrivit 
graficelor stabilite prin program; 
7. asigură evidenţa si reactualizarea permanentă a suprafeţelor de teren agricol ce aparţin 
domeniului public; 
8. asigură, prin baze de producţie proprii şi prin achiziţii, în condiţii legale, materialul dendrologic, 
floricol şi de înmulţire, necesar întreţinerii şi dezvoltării spaţiilor verzi ; 
9. asigură unitatea de concepţie şi dezvoltare a zonelor verzi; 
10. urmăreşte menţinerea, întreţinerea  şi dezvoltarea  spaţiilor verzi, parcurilor, a perdelelor de 
protecţie, a aranjamentelor peisagistice  cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă; 
11. asigură buna întreţinere a mobilierului urbanistic: bănci, grătare, mese, aparate de joacă 
pentru copii, fântâni arteziene  din pădurea Gârboavele şi lacul Zătun;  
12. concepţia şi dezvoltarea zonelor verzi, întreţinerea mobilierului urbanistic; 
13. asigură documentaţia pentru amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi urmăreşte 
realizarea lucrărilor; 
14. întocmeşte schiţe şi planuri de sistematizare a zonelor verzi; 
15. întocmeşte periodic planul de lucru si urmăreşte realizare în bune condiţii a activităţilor 
prevăzute în planul de lucru; 
16. urmăreşte si îndrumă activitatea serviciului pe baza programelor periodice întocmite, astfel 
încât să realizeze normele de lucru; 
17. întocmeşte  lunar situaţiile  de lucrări şi urmăreşte respectarea  şi încadrarea  în consumuri 
conform normelor în vigoare; 
18. planifică şi programează necesarul de obiecte, materiale,   aparatură,  necesare desfăşurării 
normale a activităţii; 
19.vizeaza bonurile de ieşire din magazie pentru materialele ridicate, necesare activităţii proprii 
serviciului; 
20. întocmeşte raportul zilnic de producţie şi situaţia de lucrări lunară şi răspunde de încadrarea 
în normele de timp şi în normele de consum a materiilor prime justificând consumul de materiale 
şi combustibil; 
21. calculează manopera conform normativelor, centralizează situaţiile de lucrări pentru 
activităţile desfăşurate; 
22. întocmeşte, în funcţie de cheltuielile efectiv realizate, înregistrate în contabilitate, calculaţii 
de preţ pentru toate produsele din seră, pepinieră, câmp; 
23. răspunde de întocmirea tuturor documentelor necesare şi de întocmirea situaţiilor de lucrări 
şi de încadrarea acestora în normele legale în vigoare; 
24. asigură asistenţă tehnică de specialitate si urmăreşte respectarea procesului tehnologic; 
25. recepţionează lunar lucrările realizate în cadrul serviciului; 
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26. răspunde de corelarea documentelor de intrare şi ieşire de materii şi materiale şi răspunde 
de verificarea încadrării corecte a lor în situaţiile de lucrări; 
27. justifica consumul lunar  materialelor ridicate de la magazie; 
28. repartizează zilnic utilajele în sectoarele de activitate, în funcţie de necesităţi şi disponibilităţi 
si urmăreşte activitatea acestora pentru folosirea lor cu randament; 
29. execută pe faze şi operaţii toate lucrările încredinţate Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
30. solicită din timp documentaţiile pentru lucrările ce urmează a se executa trimestrial, 
semestrial, anual; 
31. confirmă activitatea moto-uneltelor; 
32. participa cu date şi informaţii tehnice la elaborarea de norme interne; 
33. întocmeşte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine 
34. întocmeşte necesarul de materiale pentru zonele de picnic, Zătun şi Gârboavele, asigură 
personal pentru efectuarea lucrărilor de curăţare, igienizare şi întreţinere a locurilor special 
amenajate pentru picnic, a poienilor din zona turistică a Pădurii Gârboavele; montarea 
mobilierului pentru zonele de agrement şi de picnic ( mese, bănci, umbrare, grătare, coşuri, etc.) 
, întreţinerea şi inventarierea periodică a acestora; asigură personal pentru curăţarea de 
tufărişuri a  zonei turistice a Pădurii Gârboavele , încărcarea şi transportul materialului rezultat. 
35. efectuează lucrări de cosire a vegetaţiei ierboase în zona drumului (acostamente, şanţuri, 
talazuri, banda mediană), lucrări de tăiere a buruienilor, a lăstărişului, de curăţare a plantaţiei 
de ramuri uscate, etc.; 
36. executa lucrări de administrare, salubrizare, întreţinere, agrement, dezvoltare şi amenajare 
a patrimoniului public (teren şi construcţii) aferent zonelor Zătun, Parc Aventura – Escapeland, 
Parc Rizer, Pădurea Gârboavele şi Vlădeşti; 
37. răspunde de lucrările de întreţinere din Pădurea Gârboavele conform prevederilor legale 
respectând planul de amenajament al Pădurii Gârboavele; execută lucrări de întreţinere în Aria 
Naturală Protejată, Pădurea Gârboavele, întocmeşte rapoarte de activitate anuale, întocmeşte 
documentele solicitate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi; execută lucrări de 
împădurire şi întreţinere în parteneriat cu grupuri şcolare şi cu forţe proprii, răspunde de 
integritatea Ariei Naturale Protejate, acordă avizul consultativ al activităţilor care se desfăşoară 
în ANP,cu respectarea  Planului de management, Regulamentului Ariei Naturale Pădurea 
Gârboavele şi a legislaţiei în vigoare; 
38. înfiinţează şi întreţine pepiniere forestiere, în vederea producerii de material săditor pentru 
susţinerea programului de împădurire a judeţului precum şi pentru valorificarea puieţilor către 
alţi beneficiari; 
39. produce material săditor dendrofloricol (arbori şi arbuşti ornamentali), floricol (plante anuale, 
bianuale şi perene) şi ornamental pentru activităţile proprii ale serviciului; 
40. prestează lucrări de întreţinere a plantaţiilor pomicole (livadă) şi asigură valorificarea 
producţiei obţinute în regim gratuit către instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Galaţi: 
(Direcţia Generală se Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi – Grădina Zoologică, Unitatea Medico – Socială 
Găneşti, Spitalele din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, Unităţile de învăţământ special pentru 
care Consiliul Judeţean Galaţi este ordonator principal de credite). 
41. Asigură funcţionarea, paza şi menţinerea integrităţii infrastructurii şi bunurilor rezultate prin 
proiectul “Conservarea biodiversităţii in Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” realizat de Consiliul 
Judeţean Galaţi; 
42. Execută activităţi de administrare, agrement, cazare turistică, dezvoltare, întreţinere şi 
amenajare a bazei de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, asigurând facilităţi de 
cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, amenajare şi administrare parcuri pentru 
rulote, campinguri şi tabere şi alte servicii de cazare. 
43. execută activităţi de administrare întreţinere şi amenajare a Muzeului Zonei Pescăreşti din 
Pădurea Gârboavele.   
(2) Atribuţiile structurii Parc Aventura – Escapeland 
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1. execută lucrări de administrare, întreţinere, agrement, salubrizare, dezvoltare şi amenajare 
pentru Parc Aventura – Escapeland; 
2. execută lucrări de verificare/ întreţinere pentru echipamentele din dotare și a sistemelor de 
siguranţă;  
3. execută lucrări de cosit vegetaţie şi tratamente împotriva ţânţarilor şi a căpuşelor; 
4. percepe şi  încasează taxa închiriere echipament aprobată prin Hotărâre a Consiliului 
Judeţean; 
5. urmăreşte respectarea reglementărilor prevăzute în Regulamentul Parcului Aventura – 
Escapeland:  
6. asigură paza şi menţinerea integrităţii infrastructurii şi bunurilor rezultate prin proiectul din 
perimetrul Escapeland, realizat de Consiliul Judeţean Galaţi. 
7. informează vizitatorii despre traseele amenajate şi ce riscuri presupun acestea în parcurgerea 
lor; 
8. are obligaţia să raporteze în scris conducerii direct şi în timp util orice nereguli pe care le 
observă în modul de executare a sarcinilor ce revin oricărui angajat al instituţiei, indiferent de 
funcţia pe care o deţine, dacă din cauză acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja 
prejudicii instituţiei. 
Art.30 Atribuţiile Biroului Dezinsecţie, Dezinfecţie, Deratizare, Igienizare şi Salubrizare 
sunt următoarele: 
1. prestează servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare atât în cadrul Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi cât şi pentru diverşi beneficiari în 
conformitate cu normele legale in vigoare; 
2. înainte de începerea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, anunţă beneficiarii 
lucrărilor, emiţând un preaviz de execuţie a lucrărilor pe care îl aduce la cunoştinţă beneficiarului 
cu cel puţin 5 zile înainte; 
3. verifica la începutul lucrărilor dacă persoana de contact a beneficiarului are calitatea de  
reprezentant a acestuia; 
4. la sfârşitul lucrărilor reprezentantul operatorului are obligaţia de a înmâna persoanei de 
contact un afişaj informativ de avertizare asupra prezentei şi toxicităţii substanţelor utilizate; 
5. după efectuarea lucrărilor reprezentantul operatorului completează bonurile de lucru şi le 
prezintă persoanei de contact in vederea confirmării; 
6. avizează obiectivul în cazul în care lucrarea nu a putut fi efectuată; 
7. întocmeşte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine. 
 

CAPITOLUL V – ACTE UTILIZATE LA NIVELUL 
SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

GALAŢI ŞI REGULILE DE ELABORARE ŞI EMITERE A ACESTORA 
 

Art.31 Potrivit competenţelor se emit următoarele tipuri de acte: 
1. dispoziţia reprezintă actul prin care directorul general dispune, şi care va îndeplini 
următoarele condiţii: 
- dispoziţiile  se  înregistrează  într-un registru special, numerotarea făcându-se anual; 
- autenticitatea dispoziţiei se asigură prin semnarea de către Directorul General;  
- dispoziţia  se   emite   întotdeauna   în  formă   scrisă  şi  nu  se  confundă  cu  “dispoziţia” în 
sensul de ordin dat în virtutea puterii ierarhice. 
2. nota de serviciu este un act obligatoriu pentru destinatar, prin care Contabilul şef, Directorul 
General Adjunct şi şefii de compartimente îşi exercită puterea ierarhică, în condiţiile prezentului 
regulament. Nota de serviciu va avea următorul regim: 
- în nota de serviciu se va consemna cu exactitate, sub semnătura emitentului, atunci când se 
consideră necesar, care dintre subordonaţi, şi în ce termen trebuie să realizeze o anumită 
activitate; 
- salariatul destinatar poate contesta nota de serviciu la superiorul ierarhic al emitentului care o 
poate confirma, modifica sau infirma, prin proprie voinţă sau în baza avizelor de specialitate pe 
care le consideră necesare. Nota de serviciu infirmată nu produce efecte; 
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- notele de serviciu se consemnează într-un registru special, păstrat la secretariat, 
numerotându-se anual; 
- nota de serviciu se comunică destinatarului sub semnătură, cu menţionarea datei, pe copia 
care se păstrează la secretariat; 
- nota de serviciu comunicată şi neinfirmată constituie probă pentru antrenarea răspunderii 
salariatului care nu o respectă. 
3. instrucţiunea este un act prin care angajaţii aflaţi în posturi de conducere organizează 
concret modul de desfăşurare a unei activităţi precise, din domeniul lor de responsabilitate, 
potrivit prezentului regulament. Instrucţiunea va avea următorul regim: 
- elaborarea instrucţiunilor, în domeniile lor de responsabilitate, este una dintre obligaţiile 
esenţiale ale Directorilor Generali şi ale celorlalţi şefi de compartimente distincte. Dacă o 
anumită activitate cunoaşte deficienţe şi ea nu a fost organizată printr-o instrucţiune, ori 
instrucţiunea este necorespunzătoare, culpa aparţine în exclusivitate angajaţilor care ocupă 
funcţii de conducere sau Directorului General al Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
- instrucţiunea are caracter obligatoriu şi ea va fi adusă la cunoştinţa Directorului General, 
înainte de aplicare; 
- instrucţiunea, semnată de emitent, se comunică, sub luare de semnătură, tuturor angajaţilor 
din compartimentul în care se desfăşoară activitatea la care se referă; 
- instrucţiunile considerate necorespunzătoare pot fi contestate de orice salariat, la Directorul 
General. Primind o asemenea contestaţie, Directorul General dispune verificări şi solicită avizele 
pe care le consideră necesare, după care confirmă, modifică sau infirmă instrucţiunea. 
Instrucţiunea infirmată nu produce efecte; 
- instrucţiunile se consemnează în registrul notelor de serviciu, păstrat la secretariat. Un 
exemplar al instrucţiunilor se păstrează la secretariat. 
- instrucţiunea comunicată şi neinfirmată constituie probă pentru antrenarea răspunderii 
angajatului care nu o respectă. 
4. referatul este actul prin care orice angajat poate face o sesizare sau o solicitare în interesul 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. Referatul se 
semnează întotdeauna de emitent, se depune la secretariat şi urmează circuitul corespondenţei 
5. raportul este actul prin care un compartiment din cadrul Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi sau un angajat îşi prezintă concluziile scrise 
cu privire la o problemă, o activitate sau o situaţie încredinţată spre studiu, analiză, urmărire, 
realizare sau verificare. Raportul se semnează întotdeauna de persoana autorizată şi se 
depune, după caz, la secretariat sau direct la autoritatea care l-a solicitat. 
6. scrisoarea este actul prin care se comunică în exterior un mesaj sau o informaţie ori se 
răspunde la o scrisoare primită din exterior. Are dreptul de a expedia scrisori sau de a răspunde 
la scrisorile primite numai Directorul General. Acest drept se poate delega de Directorul General 
prin dispoziţie. 
7. cererea este actul prin care orice angajat poate solicita instituţiei rezolvarea unei probleme 
de ordin personal. Cererea se adresează Directorului General sau şefului ierarhic, după caz şi 
va fi întotdeauna semnată de solicitant. Cererile se depun întotdeauna la secretariat şi urmează 
circuitul corespondenţei. 
8. actele financiar-contabile sunt acte cu caracter specific, regimul lor este stabilit de legislaţia 
în materie. 
9. ordinul de deplasare este actul tipizat prin care se dispune efectuarea unei deplasări şi pe 
baza căruia se decontează, potrivit reglementărilor în materie, cheltuielile de deplasare. 
10. foaia de parcurs este actul tipizat prin care se justifică, potrivit reglementărilor, activitatea 
parcului auto al instituţiei. 
11. copii după documentele reprezentând actele care reproduc conţinutul acestora şi se 
eliberează persoanelor îndreptăţite, potrivit prevederilor legale. 
 

CAPITOLUL VI – CIRCUITUL ŞI URMĂRIREA CORESPONDENŢEI 
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Art.32 Prin corespondenţă, în sensul prezentului capitol, se înţeleg toate actele care sunt primite 
de instituţie, circulă în interiorul acesteia sau care sunt expediate de instituţie. 
Art.33 (1) Primirea şi expedierea corespondenţei se face prin secretariat. 
(2) Înregistrarea se face în registru tipizat, începând de la 1 la data de 1.I. şi încheindu-se la 
data de 31.XII. a fiecărui an. 
(3) La înregistrare se aplică sus, pe colţul din dreapta de pe prima pagină a documentului, parafa 
de înregistrare. 
(4) Cererile şi alte acte prezentate personal de cei care le-au întocmit se înregistrează, 
comunicându-li-se pe loc numărul de înregistrare. 
(5) Primirea şi înregistrarea documentelor se face între orele 800-1600 de luni pană vineri. 
(6) După înregistrare, corespondenţa primită este prezentată Directorului General pentru a fi 
distribuită. 
(7) Corespondenţa cu rezoluţia Directorului General se preia de secretară şi se predă la 
compartimentul sau persoanei căreia îi este adresată, spre rezolvare, în aceeaşi zi. 
(8) Compartimentul sau persoana cărora li s-a repartizat corespondenţa respectivă sunt obligate 
să o rezolve în termenul cerut, iar dacă acest termen nu este prevăzut, rezolvarea nu trebuie 
să depăşească 30 de zile de la data înregistrării corespondenţei. 
(9) Corespondenţa este considerată rezolvată, dacă răspunsul însuşit şi semnat de persoana 
autorizată a fost expediat celui interesat. 
(10) La secretariat se va înscrie într-o evidenţă specială corespondenţa cu termen, şi cu 5 zile 
înainte de expirarea termenului, secretara va lua legătura cu persoanele cărora le-a fost 
repartizată respectiva corespondenţă, spre atenţionare. Dacă se constată corespondenţa 
nerezolvată la termenul stabilit, se întocmeşte un referat care se înaintează Compartimentului 
Resurse Umane. 
(11) Corespondenţa pentru expediat se semnează de Directorul General sau persoanele 
împuternicite, cu excepţia actelor bancare, care se semnează de persoanele care au 
specimenele de semnătură la bancă. 
(12) Expedierea se face de către secretară, menţionându-se pe plic adresa corectă şi numărul 
cu care a fost înregistrat actul la intrare. 
(13) Înainte de expediere, corespondenţa se scade în registrul intrare-ieşire de la secretariat, 
iar copia actului expediat se înapoiază celui care l-a întocmit, spre păstrare. 
(14) În anumite situaţii, Directorul General poate dispune ca anumite acte să fie expediate cu 
confirmare de primire. 
(15) Arhiva se constituie pe baza indicatorului termenelor de păstrare şi a nomenclatorului 
dosarelor. 
(16) În cazul când se înfiinţează noi compartimente de activitate, nomenclatorul-indicator se 
completează, în mod corespunzător cu denumirea acestora şi a actelor create, grupate pe 
probleme şi termene de păstrare. 
(17) Dosarele constituite în baza nomenclatorului se predau prin grija directorilor sau şefilor 
compartimentelor distincte la arhiva Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi. 
(18) Documentele din fiecare dosar se cos în coperte de carton fiind numerotate paginile, 
sigilate şi parafate dosarele. 
(19) Pe copertă se menţionează indicativul din nomenclator, conţinutul dosarului, data începerii, 
data încheierii, numărul de file, termenul de păstrare. 
(20) Predarea documentelor de către compartimente la arhivă se face pe bază de inventare, 
întocmite pe termene de păstrare a documentelor. 
(21) Păstrarea documentelor se face în depozite special amenajate, unde să nu mai fie 
depozitate alte materiale. 
(22) Ţinerea evidenţei arhivei se face în registru de evidenţă curentă. 
(23) Eliberarea unor copii după documentelor aflate în arhivă se face cu aprobarea Directorului 
General, prin grija persoanei responsabila din cadrul Compartimentului Resurse Umane. 
(24) Arhiva se aşează în rafturi, grupată pe compartimente de muncă, ani şi termene de 
păstrare. 
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(25) Se va avea în vedere să nu se intre cu surse de foc în arhivă, să se combată prezenţa 
rozătoarelor şi a umezelii. 
(26) Selecţionarea documentelor aflate în arhivă se face anual de comisia de selecţionare care 
se constituie prin decizie. 
(27) Sunt selecţionate documentele cu termen de păstrare expirat. 
(28) Inventarele dosarelor avizate de comisia de selecţionare pentru a fi eliminate sunt însoţite 
de un proces-verbal semnat de membri comisiei şi aprobat de Directorul General şi sunt 
înaintate la Arhivele Statului pentru confirmare. 
(29) După primirea confirmării, documentele se predau la unitatea de colectare a deşeurilor. 
Art.34 Ştampilele Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
Galaţi vor fi păstrate astfel: 
- 2 buc. Stampile “Romania - Consiliul Judeţean Galaţi - Serviciul Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public si Privat Galaţi “ – se păstrează în cadrul Compartimentului Contabilitate, 
Resurse Umane si PSI-SSM. 
 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.35 Problemele legate de prezentul regulament se soluţionează prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
Art.36 Nerespectarea prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. 
Art.37 Directorul General, în calitate de conducător al instituţiei, răspunde de asigurarea 
respectării prezentului regulament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa nr. 1 la Regulament 

 
Regulament pentru exercitarea pescuitului recreativ - sportiv în amenajarea Zătun 

 
Art.1. În baza de agrement Zătun pescuitul recreativ – sportiv poate fi efectuat numai în baza 
şi în condiţiile prezentului regulament.  
 
Art.2. Accesul la toate zonele de pescuit recreativ - sportiv se face numai pe la poarta principala, 
intre orele 06:00- 20:00, după achitarea taxei de pescuit. Pescuitul este permis în perioada 
cuprinsă între orele 06.00-20.00, pe timp de vara si intre orele 6.00-18.00, pe timp de iarna. 
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Art.3. Persoanele admise la pescuitul recreativ – sportiv au obligaţia să–şi parcheze 
autoturismele pe teritoriul amenajării Zătun numai în locurile şi în condiţiile stabilite de 
administrator. 
 
Art.4. Uneltele de pescuit vor fi transportate la locul de pescuit cu ajutorul mijloacelor puse la 
dispoziţie de administrator.  
 
Art.5. Pescuitul recreativ – sportiv poate fi efectuat de orice persoana care achită taxa de 
pescuit stabilită si aprobata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Art.6. Dovada achitării taxei de pescuit o reprezintă chitanţa/bonul fiscal eliberată de 
administrator, ce are valabilitate doar pentru ziua in curs, în intervalul orar destinat pescuitului.  
 
Art.7. În baza taxei de pescuit recreativ – sportiv sunt permise utilizarea a cel mult 4 beţe 
(lansete şi/sau undite). Copiii sub 12 ani pot pescui gratuit cu unul din cele 4 beţe. 
 
Art.8. Orice persoană admisă pentru practicarea pescuitului recreativ – sportiv, în urma achitării 
taxei aferente, are la dispoziţie, un post pe ponton, pontonul are 2 posturi. 
 
Art.9. Pescuitul se practică numai de pe ponton. 
 
Art.10. (1) În timpul unei zile de pescuit recreativ – sportiv, se poate pescui cel mult 4 Kg. de 
peşte sau numai un singur peşte de maxim 5 kg. 
(2) Capturile ce depăşesc 5 kg, vor fi eliberate în apă, fără a li se produce vătămări. Capturile 
sub 1 kg, cu excepţia peştilor din specia caras, vor fi eliberate în apa, fără a li se produce 
vătămări. 
(3) Pestele capturat se va păstra numai în juvelnic scufundat în apa, confecţionat din plasă, nu 
din sârmă. 
(4) Maxim 1 juvelnic – sac păstrare/pescar. 
 
Art.11. Pescarii recreativi – sportivi au obligaţia să prezinte persoanelor împuternicite de 
administrator cu controlul activităţii de pescuit şi exploatare pe teritoriul amenajării Zătun, 
dovada achitării taxei de pescuit, uneltele folosite la pescuitul recreativ – sportiv, precum şi 
cantitatea de peşte pescuită.  
 
Art.12. Pescarii recreativi – sportivi au obligaţia să păstreze curăţenia generală a locului de 
pescuit, să nu întreprindă acţiuni ce pot afecta vegetaţia şi arborii de pe diguri şi din vecinătate.  
 
Art.13. Pe teritoriul amenajării Lacul Zătun, sunt interzise orice lucrări de săpare sau scormonire 
a solului în scopul colectării de momeală pentru peşti.  
 
Art.14. În baza de agrement Zătun sunt interzise următoarele activităţi:  
 - transportarea sculelor de pescuit cu autoturisme, motociclete, biciclete, etc.; 
 - nadirea cu bărcuţa; 
 - pescuitul cu orice alte metode şi unelte, inclusiv pescuitul cu mâna;  
 - sustragerea/ ascunderea peştelui sau altor bunuri din dotarea bazei de agrement; - utilizarea 
oricăror mijloace sau metode de distrugere sau capturare a păsărilor, precum şi a altor specii 
din fauna localizată pe teritoriul amenajării şi din vecinătate; 
 - scăldatul sau intrarea în apă indiferent de motiv (situaţiile ce presupun prezenţa unei persoane 
în apă, se soluţionează cu ajutorul personalului de specialitate al administratorului, după o 
prealabilă sesizare a acestuia); 
 - perturbarea liniştii cu orice mijloace, inclusiv prin folosirea radiourilor, casetofoanelor, 
instrumentelor muzicale, a altor echipamente audio, a pocnitorilor, precum şi a altor surse de 
poluare fonică;  
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- circulaţia cu barca sau cu orice alt mijloc de plutire pe luciul apei;  
- montarea de pontoane sau de alte instalaţii şi construcţii pe suprafaţa apei sau sub apă;  
- accesul la instalaţiile de alimentare cu apă şi evacuare din cadrul amenajării, precum şi 
manipularea acestora;  
- circulaţia cu mijloace auto şi hipo pe coronamentul digurilor, a căilor de acces, altele decât 
cele autorizate de administrator;  
- depozitarea resturilor menajere, mucurilor de ţigări sau oricăror materiale în alte locuri decât 
cele amenajate prin grija administratorului;  
- aprinderea focului în alte zone decât cele amenajate de către administrator;  
- fumatul în căsuţe, refugii şi în zona spaţiilor de distracţie pentru copii; 
- folosirea de monturi cu mai mult de 2 cârlige;  
- sustragerea/ ascunderea/ redistribuirea/ comercializarea peştelui (toate acestea vor fi 
considerate furt); 
- plantatul şi naditul cu porumb uscat. 
 
Art.15. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament precum şi refuzul de a permite 
controlul de către personalul de specialitate împuternicit în acest scop poate duce la pierderea 
dreptului de exercitare a pescuitului recreativ – sportiv în amenajarea Lacul Zătun. 
 
Art.16. La sfârşitul partidei de pescuit, pestele capturat va fi cântărit de administrator, iar 
cantitatea suplimentară va fi eliberată în apă.  
 
Art.17. Părinţii sau însoţitorii copiilor sunt pe deplini răspunzători de siguranţa acestora, copiilor 
le este interzisă deplasarea pe digul de protecţie a băltii, a pontoanelor sau foişoarelor de 
observaţie neînsoţiţi de un adult.  
 
Art.18. Nerespectarea regulamentului duce la pierderea dreptului de acces in baza de agrement 
Zătun.  
 
Art.19. Administraţia îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care au avut abateri 
de la prezentul regulament, sunt în stare de ebrietate sau nu sunt de acord cu regulamentul, 
total sau parţial. 
 
Art.20. Orice modificare a prezentului regulament va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi în 
timp util.  
 
Art.21. Accesul în Baza de Agrement poate fi limitat sau restricţionat în cazul organizării de 
evenimente sau activităţi de întreţinere. 
 
Art.22. Rezervarea neachitată pana la ora 9:00 se anulează. 

 
Anexa nr. 2 la Regulament 

 
Regulament de organizarea activităţilor de picnic în baza de agrement Zătun 

 
 
Art.1. În baza de agrement Zătun accesul poate fi efectuat numai în baza şi în condiţiile 
prezentului regulament.    
 
Art.2. Accesul în amenajarea Zătun se face numai pe la poarta principală, între orele 06:00- 
20:00, după achitarea taxei de picnic la oficiu administrativ. Persoanele aflate în baza de 
agrement Zătun vor utiliza resursele bazei ( foişoare de observaţii, pontoane, etc.), fără să 
deranjeze pescarii.  
În baza biletului de intrare, vizitatorii bazei de agrement Zătun beneficiază de următoarele:  
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- agrement la iarbă verde (plaja, activităţi sportive, acces la spaţiile de joacă pentru copii, 
plimbări pe malul lacului, observarea faunei şi florei din foişoare); 
- copii sub 12 ani nu plătesc intrarea;  
- căsuţele pot fi închiriate la preţul stabilit şi aprobat la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi, 
capacitatea unei căsuţe este de două persoane;  
- la primirea căsuţei vizitatorii vor complete “Fişa de anunţare a sosirii şi a plecării”. Ziua de 
cazare începe la ora 12:00 şi se termină în următoarea zi la ora 10:00;  
- eventualele pagube sau stricăciuni provocate din vina sau neglijenţa turiştilor vor fi suportate 
de aceştia;  
- în baza taxei de intrare vizitatorii au dreptul să utilizeze grătarele, spaţiile de joacă pentru copii, 
foişoarele de observaţii şi toaletele. Şezlongurile pentru plajă se închiriază în baza taxei stabilite;  
- muzica ambientală va fi ascultată numai de la sistemul audio al administraţiei în intervalul 
09:00- 20:00.  
 
Art.3. Toţi vizitatorii au obligaţia de a respecta mediul, de a păstra curăţenia şi a proteja 
vegetaţia de pe malurile lacului.  
 
Art.4. Accesul persoanelor în baza de agrement Zătun se face numai cu respectarea Legii nr. 
54 din 19 martie 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic. Prezenta lege reglementează 
activităţile de picnic, desfăşurate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale.  
 
Art.5. Persoanele sosite în amenajarea Zătun au obligaţia să–şi parcheze autoturismele numai 
în locurile şi în condiţiile stabilite de administrator.  
 
Art.6. Conform regulamentului de organizare a activităţilor de picnic sunt interzise următoarele:  
- accesul în livadă sau în alte zone unde este specificat prin panouri de avertizare;  
- culesul fructelor;  
- scăldatul sau intrarea în apă indiferent de motiv;  
(Situaţiile ce presupun prezenţa unei persoane în apă, se soluţionează cu ajutorul personalului 
de specialitate al administratorului, după o prealabilă sesizare a acestuia)  
- accesul la instalaţiile de alimentare cu apă şi evacuare din cadrul amenajării, precum şi 
manipularea acestora;  
- circulaţia cu mijloace auto şi hipo pe coronamentul digurilor şi a căilor de acces, altele decât 
cele autorizate de administrator;  
- plimbările cu bicicleta sau alte mijloace de transport pe dig sau în interiorul bazei de agrement;  
- depozitarea resturilor menajere, mucurilor de ţigări sau oricăror materiale în alte locuri decât 
cele amenajate prin grija administratorului (acestea vor fi depuse în coşuri de gunoi);  
- utilizarea focului în afara grătarelor;  
- perturbarea liniştii în locurile de campare sau pe traseele turistice cu orice mijloace, inclusiv 
prin folosirea radiourilor, casetofoanelor, instrumentelor muzicale, a altor echipamente audio, a 
pocnitorilor, precum şi a altor surse de poluare fonică;  
- deteriorarea copacilor;  
- fumatul în căsuţe, refugii şi în zona spaţiilor de distracţie pentru copii;  
- săparea de şanţuri sau gropi în zona bazei de agrement sau în jurul corturilor;  
- utilizarea spaţiilor de joacă de către persoanele cu vârsta mai mare de 12 ani;  
 
Art.7. Copii vor utiliza spaţiile de joacă numai sub supravegherea unui adult.  
 
Art.8. Dreptul de cazare, şedere, poate fi revocat de administrator în cazul încălcării regulilor 
de vizitator (conduită agresivă, zgomot, ceartă, agresiuni). 
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Art.9. Părinţii sau însoţitorii copiilor sunt pe deplini răspunzători de siguranţa acestora, copiilor 
le este interzisă deplasarea pe digul de protecţie a băltii, a pontoanelor sau foişoarelor de 
observaţie neînsoţiţi de un adult.  
 
Art.10. Nerespectarea regulilor duce la pierderea dreptului de acces în baza de agrement 
Zătun.  
 
Art.11. Administraţia îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care au avut abateri 
de la prezentul regulament, sunt în stare de ebrietate sau nu sunt de acord cu regulamentul, 
total sau parţial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 3 la Regulament 
 

REGULAMENT GENERAL de desfăşurare a activităţilor în cadrul  
Parc Aventura – Escapeland 

 
Art.1. Prezentul regulament stabileşte normele de conduită aplicabile tuturor participanţilor în 
cadrul perimetrului Escapeland, precum şi întinderea răspunderii acestora în caz de 
nerespectare a regulilor privitoare la întrebuinţarea echipamentelor de protecţie individuală şi a 
sistemelor de siguranţă. 
 
Art 2. (1) Parcul de Aventura Escapeland este compus din 15 trasee, după cum urmează: 

 Patru trasee culoare MOV – pentru copii cu vârste cuprinse între 5 ani şi 8 ani, de dificultate 
mică (începători), situate la o înălţime cuprinsă între 1 m şi 1,8 m; 
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 Trei trasee culoare GALBEN – pentru copii cu vârste cuprinse între 7 ani şi 14 ani, de dificultate 
medie (începători-avansaţi), situate la o înălţime cuprinsă între 1 m şi 2,5 m; 

 Trei trasee culoare VERDE – pentru copii cu vârste între 10 ani şi 16 ani şi adulţi, de dificultate 
medie spre mare (avansaţi), situate la o înălţime cuprinsă între 1,5 m şi 4 m; 

 Două trasee culoare ALBASTRU – pentru copii cu vârsta începând cu 14 ani şi adulţi, de 
dificultate mare (avansaţi-sportiv), situate la o înălţime cuprinsă între 1,5 m şi 5 m; 

 Două trasee culoare ROSU – pentru copii cu vârsta începând cu 16 ani şi adulţi, de dificultate 
mare (avansaţi-sportiv), situate la o înălţime cuprinsă între 0,5 m şi 6 m; 

 Un traseu culoare NEGRU – pentru copii cu vârsta începând cu 16 ani şi adulţi, de dificultate 
foarte mare (avansaţi-sportiv), situate la o înălţime cuprinsă între 0,5 m şi 8 m; 
(2) De asemenea, Escapeland deţine şi două trasee de tiroliană cu lungimi de 150 m şi 180 m. 
 
Art.3. Condiţii de participare : 
1. Participantul va prezenta personalului specializat cartea de identitate/ pașaportul care atestă 
că are vârsta minimă de 18 ani împliniţi (la semnarea declaraţiei pe proprie răspundere). 
2. Accesul participantului minor (4-18 ani) se face doar sub stricta supraveghere a părintelui 
/tutorelui sau a însoţitorului care va prezenta actul de identitate. Părinţii sau  însoţitorii minorilor 
au obligaţia să prezinte cel puţin un carnet de elev sau o copie a certificatului de naştere pentru 
a dovedi vârsta şi să facă dovada primirii acordului de la părintele/tutorele legal să participe la 
activităţile din parc. 
3. Un părinte / tutore sau o persoană responsabilă cu supravegherea participanţilor minori poate 
veghea doar asupra a 2 participanţi cu vârsta cuprinsă între 4-5 ani inclusiv, sau până la 5 copii 
cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani inclusiv. 
4. Participanţii din parc vor respecta indicaţiile de vârstă şi de dificultate de pe diferite trasee şi 
nu vor participa la alte trasee. 
5. Participantul va prezenta o stare bună de sănătate, atât din punct de vedere fizic, cât și 
mental. 
6. Participantul va avea o greutate maximă de susţinere de 100 kg şi o înălţime minimă 110 cm. 
7. Participarea la activităţi se va face numai în cadrul orelor de program afişate. 
8. Echipamentul împrumutat este pentru o perioada de 3 ore consecutive. Dacă se stă mai mult 
de 3 ore se va plăti o taxă de oră suplimentară. Daca se stă mai puţin de 3 ore tarifele rămân 
aceleaşi. 
9. Participantul închiriază echipament de protecţie individuală pus la dispoziţie contra cost de 
Escapeland, în scopul protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii participanţilor care aleg pe propria 
răspundere parcurgerea independentă a traseelor şi participarea la jocurile organizate în cadrul 
parcului. 
10. A participat la instructajul efectuat de către personalul specializat Escapeland.  
11. Accesul la trasee se va face progresiv, în funcţie de experienţă, pe baza de declaraţie pe 
propria răspundere a participantului sau tutorelui, în funcţie de caz, de la cel mai simplu, la cel 
mai complex. 
 
Art.4. Înainte de începerea activităţilor sportive, participanţii au obligaţia de a respecta 
următoarele reguli: 
1. Se va acoperi talia, deoarece hamul poate provoca leziuni la nivelul pielii, în contact direct, 
în timpul parcurgerii traseului. 
2. Telefoanele mobile se vor închide şi vor fi depozitate într-un buzunar cu sistem de închidere 
ce nu permite căderea accidentală. Nu se recomandă păstrarea telefonului mobil la îndemână 
pe durata efectuării traseelor, întrucât există posibilitatea de a distrage atenţia atât a 
participantului, cât şi a terţilor, cu riscul de a cădea peste alte persoane aflate sub traseu. 
3. În cazul în care aveţi nevoie de ochelari sau de lentile de contact pentru condus, purtaţi-i/le 
şi pe durata activităţilor sportive. Fumatul este interzis pe durata traseului. 
4. Se va arunca guma de mestecat, întrucât reprezintă pericol de înecare. 
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5. Dacă s-au folosit produse de protecţie solară sau de respingere a insectelor, se vor spăla 
mâinile pentru a evita alunecarea şi pentru a păstra integritatea hamurilor şi a echipamentelor 
de siguranţă. 
6. Returnarea echipamentului este definitivă, indiferent dacă timpul alocat nu s-a consumat. 
7. Păstrarea curăţeniei şi supravegherea în permanenţă a minorilor. 
8. Sunt interzise pe durata traseelor consumarea de produse alimentare. 
 
Art.5. Alte prevederi : 
1. Personalul autorizat îşi rezervă dreptul de a opri orice activitate în cazul în care regulile 
prezentate la instructaj şi în regulament nu vor fi respectate. Echipamentul va fi predat imediat 
fără ca banii să fie returnaţi. 
2. Fiecare participant are obligaţia să predea echipamentul de protecţie individual în stare 
corespunzătoare utilizării acestuia; în caz de deteriorare/distrugere prin fapta proprie a 
participantului, acesta (sau însoţitorii) este obligat să achite contravaloarea bunului deteriorat / 
distrus. (contravaloarea bunului va fi comunicata de către administratorul parcului). 
3. În situaţia în care, ca urmare a nerespectării regulilor privitoare la întrebuinţarea 
echipamentului de protecţie individuală şi ale sistemului de siguranţă din culpa participantului, 
se produce un eveniment care ar putea da naştere unui accident grav sau s-a produs un 
accident grav, inclusiv decesul persoanei responsabile sau a unui alt participant situat în zona 
adiacentă echipamentului pentru agrement, se va atrage răspunderea persoanei direct 
implicate. 
4. Depăşirea timpului de închiriere va genera costuri suplimentare.  
5. Sunteţi obligaţi să returnaţi echipamentul cu 30 minute înainte de ora închiderii. 
6. Carabinierele de securitate trebuie să fie în PERMANENŢĂ folosite. 
7. Nu supraîncărcaţi jocurile! Câte o persoană pe joc, iar pe platforme maxim trei persoane. 
8. Se vor respecta condiţiile specifice fiecărui traseu, aşa cum sunt ele indicate de personalul 
specializat. 
9. Intrarea pe traseele de aventură se poate efectua doar cu acordul personalului specializat. 
10. Evitaţi poziţionarea cablului de asigurare sub axila dumneavoastră! 
11. Nu răsuciţi lonja hamului în jurul mâinii! 
12. Supravegheaţi în permanenţă lonja hamului să nu se răsucească, respectiv să nu se 
înnoade! 
13. Supravegheaţi în permanenţă carabinierele de asigurare: să nu se răsucească lonjele, iar 
clapeta autoblocantă să fie în permanenţă închisă! 
14. Atunci când nu aveţi nevoie de scripete pentru parcurgerea unui segment din traseu, fixarea 
acestuia de ham este obligatorie! Sunt strict interzise aruncarea de pe platformă şi săritul peste 
cablul de asigurare. 
15. Pentru siguranţa dumneavoastră verificaţi tot timpul echipamentul şi starea mijloacelor de 
asigurare. 
16. Este interzisă participarea la activităţile din Escapeland (trasee în copaci, tiroliană) fără 
încălţăminte adecvată şi îmbrăcăminte corespunzătoare (fără fuste sau rochii). Dacă purtaţi 
pantaloni scurţi sau tricouri cu mânecă scurtă riscaţi să vă juliţi sau răniţi pe zonele cu piele 
descoperită. 
17. Este interzisă participarea la activităţile din Escapeland a persoanelor ce se află sub 
influenţa alcoolului, drogurilor, substanţelor halucinogene. 
18. Este interzisă participarea la activităţile din Escapeland a persoanelor care suferă de diverse 
probleme medicale (vertij, frica de înălţime, dislocare de umeri etc.). Parcul nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru niciun incident provocat pe teritoriul parcului care rezultă din existenta 
unei situaţii medicale precare, nerespectarea instrucţiunilor personalului sau nerespectarea 
instrucţiunilor de folosire a atracţiilor. 
19. Purtarea căştii de protecţie este obligatorie pe toate traseele. 
20. Atât echiparea, cât şi dezechiparea se fac numai de către personalul specializat. 
21. După echipare este INTERZISĂ părăsirea Parcului. 
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22. Înainte de plecarea pe traseul de tiroliană aveţi obligaţia să verificaţi ca traseul este liber 
(risc de coliziune). 
23. Întotdeauna la sosire trebuie să fiţi cu picioarele înainte. 
24. Nu puneţi niciodată mâinile pe cablu sau coardă pentru a frâna. Mâinile rămân întotdeauna 
pe carabine pentru a putea dirija deplasarea. 
25. Nu este recomandat să purtaţi bijuterii voluminoase, eşarfe, fulare sau alte obiecte de 
valoare. Părul lung este obligatoriu să fie prins. 
26. Înainte de coborârea pe traseele tiroliene, verificaţi dacă carabinerul de asigurare este închis 
şi poziţionat pe şaua scripetelui. Pe tiroliene se poate începe coborârea, dacă v-aţi asigurat că 
traseul este liber. 
27. Este strict interzisă coborârea cu avânt din săritură!  
28. La coborârea pe traseul tirolian se poate ţine lonja hamului sau şaua scripetelui descendent! 
Este strict interzisă prinderea cablului în faţa scripetelui! 
29. La coborârea pe tiroliene, poziţia corectă a corpului este înclinarea pe spate cu picioarele 
înainte, pentru a evita frecarea de cablul de oţel! 
30. Este interzisă aprinderea focului în incinta Parcului. 
31. Este interzis comportamentul agresiv fizic sau verbal la adresa celorlalţi participanţi sau a 
personalului din administraţia Parcului. 
32. Este strict interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice. 
33. Este interzisă distrugerea şi/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări sau amenajări 
din aria Parcului Escapeland. 
34. În Parcul Escapeland nu există zonă amenajată pentru picnic. Astfel, nu se pot întinde pături 
şi hamace pe spaţiile din parc destinate jocurilor. 
35. Aruncarea gunoaielor se face, obligatoriu, în spaţiile special amenajate. 
36. Fumatul în zona jocurilor şi a tirolienei este strict interzis.  
37. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor 
amplasate în incinta parcului. 
38. Este permis accesul cu animale de companie în incinta Parcului, condiţia fiind ca acestea 
să fie ţinute în lesă şi permanent supravegheate. 
39. Prin acceptarea prezentului regulament, clientul îşi exprimă acordul privind posibilitatea 
includerii sale în fotografii pentru ilustrarea/promovarea Parcului.  
40. Sunt interzise: filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje şi interviuri în scop comercial 
în incinta Escapeland, fără acordul în scris al administratorului parcului, obţinut în prealabil. 
41. Este strict interzisă introducerea/folosirea/abandonarea în incinta Escapeland a oricărui 
obiect ascuţit, casant, ce poate provoca răni, a armelor letale sau neletale. 
42. Sunt interzise vânzarea, promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de 
persoane în incinta Escapeland, fără acordul în scris al administratorului parcului, obţinut în 
prealabil. 
43. Sunt interzise vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanţe 
interzise prin lege, în incinta Escapeland. 
44. Escapeland nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite şi prejudicii cauzate 
terţelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanţi a indicaţiilor personalului din 
administraţia parcului şi a prevederilor regulamentelor interne. 
45. Escapeland nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca 
urmare a căderilor de ramuri/crengi. 
46. Escapeland nu este răspunzător de pierderea sau furtul bunurilor clienţilor din parcare, şi 
nici din incinta parcului. 
47. Agentul de securitate poate solicita vizualizarea bagajelor personale, pentru a se asigura că 
sunt respectate prevederile regulamentului. 
 
Art.6. Escapeland îşi rezervă următoarele drepturi: 
1. Să selecteze clienţii în mod nediscriminatoriu şi doar în interesul păstrării unui climat propice 
recreerii pentru persoanele aflate în Parc. 
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2. Să excludă din Parc participanţii care încalcă regulile de securitate şi disciplină impuse, 
precum şi participanţii care prezintă un comportament inadecvat care ar afecta desfăşurarea 
normală a activităţilor şi nu numai. 
3. Să nu permită participarea la trasee şi tiroliană a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 
alcoolice şi/sau a substanţelor interzise. 
4. Să refuze accesul pe traseele de dificultate superioară tuturor persoanelor care nu se află 
într-o forma fizică şi psihică adecvată. În acest caz returnarea taxelor nu poate fi solicitată. 
5. Să întrerupă activităţile în cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile (vânt puternic, 
furtună, ploaie abundentă), fără returnarea taxei de participare dacă a trecut 1 oră de activitate. 
6. Să limiteze accesul în incinta Escapeland în timpul desfăşurării anumitor evenimente 
speciale. 
7. Să evacueze de pe trasee persoanele care staţionează îndelungat pe platforma sau pe un 
joc. Înseamnă că vă aflaţi pe un traseu care vă depăşeşte posibilităţile fizice şi psihice actuale 
şi încurcaţi toţi ceilalţi participanţi. 
 
Art.7. (1) Accesul în incinta Parcului reprezintă aderarea persoanei la prezentul regulament şi, 
totodată, supunerea acesteia la regulile Parcului. 
(2) Orice reclamaţie ulterioară datorită încălcării regulilor Escapeland mai sus menţionate nu va 
fi luată în considerare. 

 
 


