
 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din _________________ 2023 

 
privind: completarea 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:2520/17.02.2023 
  

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. 462/15.02.2023 a Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi la nr. 2520/15.02.2023; 
 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. Se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi după cum urmează: 
 În cuprinsul Regulamentului pentru Parc Aventura – Escapeland, Art. 3 pct 3 se 
completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Un părinte / tutore sau o persoană responsabilă cu supravegherea participanților 
minori poate veghea doar asupra a 2 participanți cu vârsta cuprinsă între 5-8 ani inclusiv, 3 
participanți cu vârsta cuprinsă între 9-12 ani inclusiv, sau până la 5 copii cu vârsta cuprinsă 
între 13-17 ani inclusiv;” 
 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 219/28.07.2022, privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Galaţi. 
 
 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   
17.02.2023                                                                                                                                                 Stănescu Mădălina       



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                           Nr. 2520/17.02.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 

 
 

Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi este 
un serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 219/2022. 

Prin adresa nr. 462/15.02.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
2520/15.02.2023, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Galaţi propune o completare a acestui regulament, în ceea ce priveşte Regulamentul pentru 
Parc Aventura – Escapeland 

Astfel, în cuprinsul Regulamentului pentru Parc Aventura – Escapeland, Art. 3 pct 3 se 
completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Un părinte / tutore sau o persoană responsabilă cu supravegherea participanților 
minori poate veghea doar asupra a 2 participanți cu vârsta cuprinsă între 5-8 ani inclusiv, 3 
participanți cu vârsta cuprinsă între 9-12 ani inclusiv, sau până la 5 copii cu vârsta cuprinsă 
între 13-17 ani inclusiv;” 
 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”. 

În conformitate cu prevederile Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ prevede: „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;” 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 3 şi 5 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  
17.02.2023                                                                                                                                               Stănescu Mădălina  



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                          Nr. 2520/17.02.2023 
    

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind completarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului  Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 

 
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al  Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public 

şi Privat al Judeţului Galaţi. Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Judeţului Galaţi este un serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 219/2022. 

Prin adresa nr. 462/15.02.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

2520/15.02.2023, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 

Galaţi propune o completare a acestui regulament, în ceea ce priveşte Regulamentul pentru 

Parc Aventura – Escapeland 

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”. 

În conformitate cu prevederile Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ: „(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./17.02.2023                                                                                                                                        Stănescu Mădălina 


