
 

 

 

HOTǍRÂREA Nr. 93 

din 30 martie 2022 
privind: aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 
notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Actualizarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3793/24.03.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţexană, 
regională şi europeană și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbanã şi ruralã, 
agriculturã, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având  în  vedere  prevederile Ghidului specific – condiţii de accesare a fondurilor 
europene aferente PNRR – în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 
10 – Fondul local; 
 Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
    Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a), d), și e) 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  Se aprobă proiectul „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean 
Galați” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 
-  în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul Local. 

Art.2  (1) Se aprobă valoarea totală maximă a proiectului „Actualizarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Județean Galați”, în cuantum de 1.388.349,08 lei (inclusiv TVA). 

(2) Valoarea maximă eligibilă a costurilor aferente investiției se va încadra în 
prevederile din secțiunile 2.4. și 2.5. din Ghidul specific – condiţii de accesare a fondurilor 
europene aferente PNRR – din cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 
10 – Fondul local. Solicitările vor fi efectuate pentru suma totală necesară, inclusiv TVA. 
TVA va fi asigurat prin bugetul de stat. Sumele fără TVA care vor depăși valoarea maximă 
eligibilă vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile. 

Art.3 (1) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului 1.388.349,08 lei, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Galați în vederea derulării proiectului în condiții optime. 

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.4 Se aprobă Nota de fundamentare a investiției din cadrul proiectului 
„Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”, Anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 
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Art.5 (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al 
Consiliului Județean Galați, să semneze contractul de finanțare. 

(2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului 
Județean Galați, să semneze cererea de finanțare, precum și toate documentele necesare 
implementării proiectului. 

Art.6. Direcţia Programe, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu și Direcția 
Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde 
de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 
COSTEL FOTEA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecaterina Elena Checheriță/ 1 ex./ 24.03.2022 
                                                                                                                         

                                                            Director Executiv,       
                                                           Camelia Epure      

  

 
 
 

 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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Anexa nr. 1 
 

Model F 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 

Planul Național de 
Redresare și 
Reziliență, 
Componenta 10 – 
Fondul Local 

Titlu apel proiect 
Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de 
proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local, 
I.4 – Elaborarea/ actualizarea în format GIS a documentelor 
de amenajare a teritoriului și de planificare urbană 

1. Descrierea pe scurt a 
situației actuale (date 
statistice, elemente 
specifice, etc.) 

- Ultimul P.A.T.J. al județului Galați a fost aprobat în anul 
1997, prin Hotărârea Consiliului Județului Galați nr. 71 din 
28.03.1997.  
- În anul 2003 a fost solicitată o nouă actualizare a 
documentației de amenajarea teritoriului care nu a fost 
supusă aprobării Consiliului Județean Galați ca urmare a 
înființării celor 3 comune, respectiv Poiana, Rădești și 
Negrilești, județul Galați. 
- În anul 2010, Consiliul Județean Galați a încheiat contract 
de servicii nr. 6655 din 27.09.2010 cu Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare 
Teritorială Durabilă URBAN-INCERC – Sucursala 
URBANPROIECT în vederea prestării serviciului de 
elaborare a documentației de amenajare a teritoriului Plan 
de Amenajare a Teritoriului Județean Galați în 5 etape: 
• Faza I – Documentare și studii de fundamentare; 
• Faza II – Elemente care condiționează dezvoltarea, 
probleme și disfuncționalități; 
• Faza III – Diagnostic; 
• Faza IV – Strategia de dezvoltare spațială și programul de 
măsuri; 
• Faza V – Documentații pentru obținerea avizelor și 
introducerea observațiilor.  
Elaboratorul documentației de amenajare a teritoriului a 
predat către Consiliul Județean Galați cu procese verbale de 
predare-primire recepție documentațiile pentru toate cele 5 
faze amintite mai sus. 
Cele patru domenii cărora li se adresează P.A.T.J. Galați 
sunt structura teritoriului, structura socio-demografică, 
structura activităților și contextul suprateritorial. 
Prin adresa nr. 98 din 15.02.2011, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați sub nr. 1357 din 17.02.2011, Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și 
Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” – 
Sucursala URBANPROIECT a solicitat sprijin în obținerea 
unor date relevante pentru dezvoltarea teritorială și social-
economică a județului.  
În urma adresei transmise de Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare 
Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” – Sucursala 
URBANPROIECT, Consiliul Județean Galați a solicitat 
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instituțiilor abilitate date cu privire la: situația suprafețelor de 
terenuri administrate; suprafețele sistemelor de irigații, 
desecări și combaterea eroziunii solului care sunt amenajate 
pe teritoriul județului Galați; starea fizică a unităților școlare; 
situația telecomunicațiilor din județul Galați; lucrările 
hidrotehnice din bazinul hidrografic Prut, existente pe 
teritoriul județului Galați; zonele afectate sau vulnerabile la 
inundații; resursele de apă ale județului Galați; starea 
mediului și gospodărirea deșeurilor la nivelul județului Galați; 
situația drumurilor județene; situația căilor ferate; 
programele de restaurare a monumentelor istorice, cât și a 
monumentelor aflate în pericol; situația demografică a 
județului Galați; căile navigabile amenajate; structura 
terenurilor agricole, dinamica producției vegetale și animale, 
potențialul pedologic, zonarea producției 
agricole¸exploatațiile și amenajările piscicole: valorificarea 
producției piscicole; agenții economici, inclusiv IMM-uri; 
volumul de masă lemnoasă exploatabilă și produsele 
auxiliare; utilizarea terenurilor, bilanț teritorial, inclusiv 
terenurile cu destinație specială.   
Au fost obținute toate avizele necesare aprobării acestui 
plan, dar nu a mai fost supus aprobării Consiliului Județean 
Galați întrucât documentația necesita completare cu 
preluarea hărților de risc la cutremure și alunecări de teren 
pentru 20 de UAT-uri care au fost finalizate în anul 2019, 
precum și actualizarea capitolului de “Transporturi”, ca 
urmare a obiectivelor de infrastructură majoră de transport 
pe care Consiliul Județean Galați și le-a propus a le realiza 
în viitorul apropiat, de exemplu: aeroport, varianta ocolitoare 
a municipiului Galați, modernizări și reabilitări de drumuri 
județene. 

2. Necesitatea și 
oportunitatea 
investiției pentru care 
se aplică 

Elaborarea acestei documentații de amenajarea teritoriului 
este necesară și oportună ca urmare a faptului că periodic 
aceasta trebuie actualizată în funcție de politicile și 
programele de dezvoltare ale județului. 
Întrucât în prezent, la nivelul Consiliului Județean Galați au 
fost demarate o serie de proiecte în domeniul transporturilor, 
cum ar fi: construirea unui aeroport, varianta ocolitoare a 
municipiului Galați, modernizări și reabilitări de drumuri 
județene este necesar și oportun actualizarea documentației 
de amenajarea teritoriului P.A.T.J. Galați.  
Scopul acestei documentații de amenajarea teritoriului 
constă în dezvoltarea echilibrată a teritoriului județean, prin 
optimizarea utilizării resurselor și valorificarea șanselor de 
dezvoltare, în vederea creării premizelor de dezvoltare 
economică și social eficientă și durabilă, a creșterii calității 
vieții locuitorilor și în condițiile protejării mediului natural. 

3. Corelarea cu proiecte 
deja implementate la 
nivel local 
 

Nu este cazul 
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4. Corelarea cu proiecte 
în curs de 
implementare de la 
nivel local 

Nu este cazul 

5. Corelarea cu celelalte 
proiecte pentru care 
se aplică la finanțare 

 Nu este cazul 

6. Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea obiectivului 
de investiții 

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea acestei 
documentații de amenajarea teritoriului este că va fi un 
instrument de lucru ce va pus la dispoziția autorităților 
județene și locale în vederea fundamentării politicilor 
economice, sociale, demografice, ecologice, culturale, etc.  
Rolul acestui plan este de a coordona și armoniza 
dezvoltarea unităților administrative componente la nivelul 
întregului județ, fapt pentru care acolo unde intervin politici 
și programe noi de dezvoltare, unitățile administrativ-
teritoriale au obligația de a prelua din acest plan informații / 
date în vederea actualizării documentațiilor de urbanism, 
respectiv planuri urbanistice generale. Prin realizarea 
acestui plan se dorește o îmbunătățire a calității și cadrului 
de viață a populației din județ. 

7. Modul de îndeplinire a 
condițiilor aferente 
investițiilor 

Realizarea planului de amenajare a teritoriului (PATJ) cu 
ajutorul Sistemelor Geografice Informationale reprezintă la 
momentul actual solutia tehnică optima, atât pentru 
evaluarea spatială a judetului cat şi pentru formularea 
obiectivelor strategice şi orientarea clară spre dezvoltarea 
teritoriului vizat. Atat planurile de amenajare a teritoriului ,cat 
şi sistemele GIS au ca țintă corelarea planurilor topografice 
cu bazele de date alfanumerice şi realizarea de analize care 
să exprime clar situatia actuală a teritoriului (situatia 
existentă) şi de asemenea să coreleze direcțiile de actiune 
şi măsurile propuse in cadrul strategiei de dezvoltare a 
judetului (situația propusă), tinand seama de tintele vizate in 
cadrul PATJ-ului pe termen lung, GIS-ul avand un rol de 
prioritizare a obiectivelor propuse şi de asemenea, prin 
instrumentul matematic, de localizare precisă a obiectivelor 
de investiții propuse. 

8. Descrierea procesului 
de implementare 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați este 
elaborat în baza informațiilor / datelor incluse în Strategia de 
dezvoltare a județului Galați în care sunt prevăzute toate 
politicile și programele de dezvoltare ale județului, informații 
care ulterior vor trebui preluate de către unitățile 
administrativ-teritoriale prin actualizarea de către aceștia a 
planurilor urbanistice generale.   
Etapele ce trebuie parcurse în vederea actualizării Planului 
de amenajare a teritoriului județean Galați (P.A.T.J.) sunt:  
- procedura de achiziții; 
- întocmirea de către elaborator a studiilor de fundamentare 
pentru toate cele 5 faze. Planul de amenajare a teritoriului 
județean va fi întocmit respectând prevederile art. 8-12 din 
Ordinul nr. 233/2016 privind Normele metodologice de 
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aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor 
de urbanism. 
- colectarea de date de la instituțiile abilitate necesare în 
procesul de elaborare a planului; 
- depunerea planului la instituțiile abilitate să emită avize, 
respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Galați, 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română București, 
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătorare 
Focșani, Compania Națională Administrația Porturilor 
Dunării Maritime Galați, Direcția pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală Galați, Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Galați, Direcția pentru Cultură și 
Patrimoniul Național Galați, S.C.  Electrica Distribuție 
Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei 
Electrice Galați, Inspectoratul Școlar al Județului Galați, 
Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați, Direcția 
Regională de Drumuri și Poduri Iași – Secția Drumuri 
Naționale Galați, S.C. APĂ CANAL S.A. Galați, Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, A.N.I.F. – Filiala de 
Îmbunătățiri Funciare Galați, S.C. OMV PETROM S.A. 
București, Compania Națională de Transport a Energiei 
Electrice Transelectrica S.A. București, Societatea Națională 
de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Mediaș – 
Exploatarea Teritorială Brăila, Compania Națională de Căi 
Ferate C.F.R. S.A. – Sucursala Regională C.F.R. Galați, 
Serviciul Român de Informații – UM 0362 București,  
Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, Comisia de 
Urbanism din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației. 
- informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea 
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 
urbanism, în toate etapele, conform Ordinului nr. 2701/2010:  

 

a studiului de fundamentare; 
laborării propunerilor; 

 

planului. 
După ce au fost parcurse toate etapele, planul poate fi supus 
aprobării prin Hotărâre a Consiliului Județean Galați. 

9. Alte informații După aprobare, toate documentațiile vor fi transmise către 
MDLPA pentru publicare în platforma Observatorul 
Teritorial. 
 

NUME SI PRENUME COSTEL FOTEA 

DATA    ……………………………………… 

SEMNĂTURA   ……………………………………… 


