
 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. ____ 

din _________________ 2022 

 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 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: 3718/ 23.03.2022 

  
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 rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Adresa nr. 941/23.03.2022 a Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi la nr. 3718/23.03.2022;  

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,d), alin (2) lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 146/30.07.2019 privind modificarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Galaţi. 
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel Fotea 
 
Contrasemnează pentru legalitate: 

 Secretarul General al Judeţului 

                  Ionel Coca 

 

 

 

 

SMRUSSMAC – consilier    

1. ex/ 23.03.2022                                                                                                                                                              Stănescu Mădălina 
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                                                                                                                       ANEXA Nr. 1  

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE             

A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI GALAŢI  

 

 
 

SPECIFICAŢIE  
TOTAL 

PERSONAL  

DIN CARE:  

PERSONAL DE 

CONDUCERE  

PERSONAL DE  

EXECUŢIE  

1. Conducere  3  3  -  

2. Sector mecano - energetic  20  1  19  

3. Serviciul de gestionare, exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat  12  1  11  

4. Parc Aventura 8 0 8 

5. Birou dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, igienizare şi salubrizare  6  1  5  

1  Contabil Sef  

6  Compartimentul  contabilitate ,  
resurse umane si  

PSI - SSM  

10  
1  
9  

Serviciul  aprovizionare,  
administrativ,  

marketing  

 Compartimentul Monitorizare si  
Functionare Proiecte realizate  

din Fonduri Europene  

GENERAL  

1  Director general  
adjunct  

1 2  1  
1 1  

Serviciul de gestionare,  
exploatare şi întreţinere  a  

domeniului public şi  privat  

20  1  
13  

Sector  
mecano -  energetic  

6  Compartiment  
intretinere si marcaje rutiere  

drumuri judetene  

6  1  
5  

Birou dezinsecţie,  dezinfecţie,  
deratizare,  igienizare  

şi salubrizare  

    1  DIRECTOR     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 9  
 
 
 

Parc Aventura  8 
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6. Compartiment contabilitate, resurse umane si PSI-SSM  6  -  6  

7. Serviciu de aprovizionare,administrativ, marketing  10  1  9  

8. Compartiment monitorizare si  funcționare proiecte realizate din fonduri europene  9  -  9  

TOTAL POSTURI  74 7 67 

  

ANEXA Nr. 2 

STAT DE FUNCŢII al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public si Privat 

al Judeţului Galaţi  

Nr. 

crt.  
Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională  
Funcţia de 

conducere  
Nivelul 

studiilor  
Nr. 

posturi  
 

Specialitatea studiilor  

TOTAL POSTURI  74   

I. CONDUCERE    3   

1   Director general  S  1  studii superioare  

 
2  

 Director general 

adjunct  
 

S  
 

1  
 
studii superioare administrative  

3   Contabil sef  S  1  studii superioare economice  

II. SECTOR MECANO-ENERGETIC (Compartiment întreţinere şi marcaje rutiere 

drumuri judeţene)  
 

20  

 

4   Inginer sef  S  1  studii superioare de specialitate  

5  Inspector de specialitate IA, Inspector IA   S,M  1  Studii superioare sau medii  

6-12  Muncitor calificat II (conducător auto)   M.G  7  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

13-14  Muncitor calificat II (mecanic agricol)   M,G  2  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

 
15  

Muncitor calificat II (mecanic agricol-utilaj încărcător 

frontal)  
  

M.G  
 

1  
 
studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

16  Muncitor calificat II (sudor)   M,G  1  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

17  Muncitor calificat II (electrician)   M,G  1  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

18-19  Muncitor calificat II (lăcătuş)   M,G  2  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

20  Muncitor calificat II (motostivuitorist)   M,G  1  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

21-23  Muncitor necalificat   M,G  3  Studii medii sau generale   
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III. SERVICIUL DE GESTIONARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT  

12   

24   Şef serviciu  S  1  studii superioare de specialitate  

25  Inspector de specialitate IA, inspector IA   S,M  1  studii superioare sau medii de specialitate  

26-33  Muncitor calificat II (muncitor plantații si amenajare  
zone verzi)  

 M,G  8  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

34-35  Muncitor calificat I (pădurar)   M,G  2  studii medii sau generale  

IV. PARC AVENTURA 8  

36 - 43 Inspector (Animator sportiv)   8 studii medii si curs de calificare 

 V.  BIROU  DE  DEZINSECTIE,  DEZINFECTIE,  DERATIZARE,  IGIENIZARE  SI  

SALUBRIZARE  

 
6  

 

44  Şef birou  S  1  studii superioare şi curs de calificare  

45  Inspector de specialitate IA, inspector IA   S,M  1  studii superioare sau medii şi curs de calificare  

46- 49  Muncitor calificat II (agent DDD)   M,G  4  studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare  

VI. COMPARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE SI PSI-SSM  6   

50-51  Inspector de specialitate IA, inspector IA   S,M  2  studii superioare sau medii de specialitate  

52-53  Inspector de specialitate IA, inspector IA   S, M  2  studii superioare sau medii  

 

54 Inspector de specialitate IA , inspector IA   S,M  1  studii superioare sau medii si curs de calificare  

55  Secretar IA   S,M  1  studii superioare sau medii  

 VII. COMPARTIMENT MONITORIZARE ŞI FUNCŢIONARE PROIECTE REALIZATE DIN 

FONDURI EUROPENE  
9   

56-57  Inspector de specialitate IA, inspector IA   S,M  2  studii superioare sau medii  

58 Administrator   M  1  Studii medii  

59  Muncitor calificat II (îngrijitor)   M  1  Studii medii  

 
60  

 
Casier  

  
M  

 
1  

Studii medii de specialitate sau generale şi curs de 

calificare  

61  Casier    M  1  studii medii  

 
62 

 
Inspector de specialitate IA  

  
SSD,S  

 
1  

studii superioare de lunga sau scurta durata de 

specialitate in piscicultura  

63   Muncitor calificat I (operator utilaj)   M  1  Studii medii de specialitate şi curs de calificare  
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64  Muncitor necalificat   M,G  1  Studii medii sau generale   

VIII. SERVICIU APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, MARKETING  10   

66  Şef serviciu  S  1  Studii superioare   

66- 68 Inspector de specialitate IA, inspector IA   S,M  3  studii superioare sau medii si curs de calificare  

69 Muncitor calificat II (conducător auto)   M,G  1  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

70-73  Muncitor calificat II- (paznic)   M,G  4  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  

74  Casier   M,G  1  studii medii de spec. sau generale si curs de calificare  
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  

modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale  
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 

 
 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 

Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

Prin Adresa nr. 941/23.03.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
3718/23.03.2022, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi propune o serie de modificări ale structurii organizatorice. 

Prin implementarea proiectului ESCAPELAND - Dezvoltarea si promovarea turismului 
activ in Bazinul Marii Negre, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării 
Negre 2014-2020, Consiliul Județean Galați, va transforma 8,4 ha din Pădurea Gârboavele 
într-un parc de aventură numit EscapeLand. Parcul va fi o oază de relaxare, un mod plăcut de 
a petrece timpul liber cu familia și prietenii. Cu mic cu mare, pasionații de aventură se vor 
putea bucura de 15 trasee de dificultate progresivă, accesibile pentru diverse categorii de 
vârstă, forță și curaj si două tiroliene de 150 și 180 m lungime.  

Parcul va fi administrat de Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Galaţi, motiv pentru care este necesara crearea la nivelul acestei 
instituții, a unei structuri specifice acestei activităţi. Se propune astfel înfiinţarea unui 
compartiment nou denumit “Parc Aventura” care va funcţiona cu un număr de 8 posturi de 
Inspector (animator sportiv). 

Potrivit prevederilor art. 11, alin (2) lit. b) din 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: “Gestiunea directă se realizează prin 
intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi 
privat, care pot fi: […] unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform 
legii, având personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale 
comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliilor 
judeţene şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz”. 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ;: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

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

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

SMRUSSMAC – consilier    

1. ex/ 23.03.2022                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     Nr. 3718/23.03.2022 
    

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 
 
 
 Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi. 

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

Prin Adresa nr. 941/23.03.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
3718/23.03.2022, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi propune o serie de modificări ale structurii organizatorice. 

Potrivit prevederilor art. 11, alin (2) lit. b) din 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: “Gestiunea directă se 
realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a 
domeniului public şi privat, care pot fi: […] unul sau mai multe servicii publice, specializate şi 
autorizate conform legii, având personalitate juridică şi buget propriu, organizate în 
subordinea consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, a consiliilor judeţene şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după 
caz”. 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ;: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 

Direcţia economie şi 
finanţe, 

Director executiv, 
Stoica George 
_____________ 

Direcţia de dezvoltare 
regională, 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

_____________ 

Direcţia 
Arhitect şef, 

_____________ 
 

Direcţie programe, 
Director executiv, 
Epure Camelia 
_____________ 

 
Direcţia Patrimoniu, 
Director executiv, 
Popescu Marin 
_____________ 

 
Direcţia Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 
_____________ 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 
 
 
 

SMRUSSMAC – Consilier  
1. ex./23.03.2022                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 
 
 


