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HOTĂRÂREA NR. 1 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Cristache Cătălin 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.746/03.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
 Având în vedere cererea domnului Cristache Cătălin, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
sub nr. 9746 din 19.12.2016; 

Având în vedere adresa Partidului Mișcarea Populară înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
sub nr. 9747 din 19.12.2016; 
 Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), ale art. 9 alin. (3), ale art. 10 şi ale art. 12 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 81 alin. (1) și (2), ale art. 88 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a 
funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Cristache Cătălin. 
 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Cristache Cătălin. 
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Cristache Cătălin şi este supusă formalităţilor 
de publicitate prevăzute de lege. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

         

HOTĂRÂREA NR. 2 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrovici–Bacalbașa Nicolae 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.954/04.01.2017            

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
 Având în vedere cererea domnului Dobrovici–Bacalbașa Nicolae, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 9.954 din 27.12.2016; 
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 Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), ale art. 9 alin. (3), ale art. 10 şi ale art. 12 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 81 alin. (1) și (2) ale art. 88 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a 
funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrovici–Bacalbașa Nicolae. 
 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Dobrovici–Bacalbașa 
Nicolae. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Dobrovici–Bacalbașa Nicolae şi este supusă 
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Melinte Liviu–Ionuț 

Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.747/13.01.2017                        

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul Comisiei de validare cu privire la validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Melinte Liviu–Ionuț; 

Având în vedere adresa Organizaţiei Judeţene Galaţi a Partidului Mișcarea Populară nr. 
216/19.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9.747/19.12.2016; 

Având în vedere prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

Având în vedere prevederile art. 31 alin (3) şi alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Melinte Liviu–Ionuț, ales în 
Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016. 
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Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 122/08.07.2016 privind stabilirea 
componenței comisiilor de specialitate, în sensul completării componenței comisiei de specialitate nr. 
6 a Consiliului Județean Galați cu domnul Melinte Liviu–Ionuț. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Melinte Liviu–Ionuț şi este supusă 
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Rusu Georgiana–Iuliana 

Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.954/1/13.01.2017                                    

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul Comisiei de validare cu privire la validarea mandatului de consilier 
județean al doamnei Rusu Georgiana–Iuliana; 

Având în vedere adresa Organizaţiei Judeţene Galaţi a Partidului Social Democrat nr. 
4/07.01.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9.954/11.01.2017; 

Având în vedere prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

Având în vedere prevederile art. 31 alin (3) şi alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Rusu Georgiana–Iuliana, aleasă în 
Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016. 
 

Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 122/08.07.2016 privind stabilirea 
componenței comisiilor de specialitate, în sensul completării componenței comisiei de specialitate nr. 
4 a Consiliului Județean Galați cu doamna Rusu Georgiana–Iuliana. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Rusu Georgiana–Iuliana şi este supusă 
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 
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HOTĂRÂREA NR. 5 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARMINA IMPEX 
S.R.L., pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 521/20.01.2017                                    

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1

1
) din Ordinul Ministrului Internelor 

şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, până la data de 30.06.2019, pentru servicii de 
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 
S.C. SARMINA IMPEX S.R.L., pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor). 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi operatorului de transport S.C. SARMINA IMPEX S.R.L. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport COMUNA VALEA 
MĂRULUI, pe traseul Valea Mărului (sat Mândreşti) – Tecuci 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 648/20.01.2017                                    

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1

1
) din Ordinul Ministrului Internelor 

şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, până la data de 30.06.2019, pentru servicii de 
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 
COMUNA VALEA MĂRULUI, pe traseul Valea Mărului (sat Mândreşti) – Tecuci. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi operatorului de transport Comuna Valea Mărului. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

 

HOTĂRÂREA NR. 7 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 
privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.361/06.01.2017                                    

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi nr. 3.967/25.10.2016, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.361/26.10.2016 şi avizul Ministerului Afacerilor Interne 
– Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3752328/19.12.2016, 
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.361/23.12.2016; 

Având în vedere dispoziţiile art. 1, art. 4 alin. (1), precum şi ale art. 25 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi ale art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 11 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind 
stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi, serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Galaţi, precum şi 
comunelor din judeţul Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                     Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 
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ANEXĂ 

 

ARONDAREA COMUNELOR DIN JUDEŢUL GALAŢI LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE  

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN JUDEŢUL GALAŢI 
 

 
SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

Nr. 

crt. 
GALAŢI TECUCI TG. BUJOR BEREŞTI COROD ŢEPU SCÎNTEIEŞTI CUDALBI PECHEA 

1. Braniştea Barcea Băleni Bălăşeşti Corod Ţepu Scînteieşti Costache Negri Cuza Vodă 

2. Cuca Brăhăşeşti Băneasa Bălăbăneşti    Cudalbi Pechea 

3. Folteşti Buciumeni Corni 
Bereşti– 

Meria 
   Griviţa Rediu 

4. Frumuşiţa Cerţeşti Drăguşeni Cavadineşti     Slobozia 

Conachi 

5. Fundeni Cosmeşti Fîrţăneşti Rădeşti     Suhurlui 

6. Independenţa Drăgăneşti Jorăşti       

7. Nămoloasa Ghidigeni Măstăcani       

8. Piscu Gohor Oancea       

9. Schela Iveşti Suceveni       

10. Smîrdan Lieşti Vîrlezi       

11. Şendreni Matca Vlădeşti       

12. Tuluceşti Movileni        

13. 
Tudor 

Vladimirescu 
Munteni        

14. Vînători Nicoreşti        

15.  Negrileşti         

16.  Poiana         

17.  Priponeşti         

18.  Smulţi        

19.  Umbrăreşti        

20.  
Valea 

Mărului 
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HOTĂRÂREA NR. 8 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: aprobarea închiderii Centrului de plasament „Negru Vodă” din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 690/19.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 852/11.01.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 690/11.01.2017; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliul Judeţean Galaţi nr. 41/2015 privind aprobarea 
Convenţiei de asociere între Consiliul Judeţean Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Fundaţia SERA România, în vederea construirii şi amenajării a două case 
de tip familial, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere Hotărârea nr. 39/21.11.2016 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, privind avizarea închiderii Centrului de plasament 
„Negru Vodă” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
  Având în vedere prevederile art. 2 lit. c) pct. 9 din Regulamentul – cadru de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1434/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 7 lit. c) pct. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 229/21.12.2016; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă închiderea Centrului de plasament „Negru Vodă” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare a acesteia. 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

         

HOTĂRÂREA NR. 9 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: aprobarea înfiinţării Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 691/19.01.2017            

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 854/11.01.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 691/11.01.2017; 

Având în vedere Hotărârea Consiliul Judeţean Galaţi nr. 41/2015 privind aprobarea 
Convenţiei de asociere între Consiliul Judeţean Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Fundaţia SERA România, în vederea construirii şi amenajării a două case 
de tip familial, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere Hotărârea nr. 40/21.11.2016 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, privind avizarea înfiinţării Complexului de servicii 
sociale „Dumbrava minunată” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 2 lit. c) pct. 9 din Regulamentul – cadru de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1434/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 7 lit. c) pct. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 229/21.12.2016; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă înfiinţarea Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” în cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare a acesteia. 

 

  
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

 

HOTĂRÂREA NR. 10 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale 
„Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;   
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 692/19.01.2017                        

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 853/11.01.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 692/11.01.2017; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Galaţi nr. 42/21.11.2016 
privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale 
„Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale 
„Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi care răspunde şi de punerea în aplicare a acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

 

ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Dumbrava 

minunată” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată”, aprobat în vederea asigurării funcţionării 
acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii complexului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată”, cod serviciu social 
8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014 și are 
sediul în Galaţi, Micro 20, str. Furnaliştilor nr. 7. 
ART.3 Scopul serviciului social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” este de a 
asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca 
urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia 
extinsă, plasamentul la o familie substitutivă . 
ART.4 (1) Serviciul social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 
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(3) Serviciul social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” este înfiinţat prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Galați. 
ART.5 (1) Serviciul social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” se organizează şi 
funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 
materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexul de servicii 
sociale „Dumbrava minunată” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul de servicii sociale „Dumbrava 
minunată” sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/26 ani, fără dizabilități, care se încadrează 
într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi 
continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială – plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea capacității 
depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de servicii sociale „Dumbrava 
minunată” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
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1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de servicii sociale „Dumbrava 
minunată” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/Servicii şi a 
planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în casă;  
7. să nu facă remarci/observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11. să nu pună/expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14. să respecte proprietatea celorlalţi. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Complexul de servicii sociale „Dumbrava 
minunată” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
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5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 
7. supraveghere; 
8. reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale; 
10.  îngrijire medicală curentă; 
11.  preparare hrană caldă; 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor 
activităţi: 
1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din casă; 
8. organizarea ședințelor administrative. 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galaţi are obligaţia să asigure 
structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de complex (şef centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi propune 
conducerii Direcției sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii compartimentului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
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k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din cadrul Complexului de servicii sociale „Dumbrava 
minunată” este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare;  
b) lucrător social; 
c) asistent medical. 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse 
etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii casei situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii al Complexul de servicii 
sociale „Dumbrava minunată” îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute 
în fişa postului. 
(4) Personalul administrativ din cadrul Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” asigură 
activitățile auxiliare serviciului social şi este reprezentat de: 
a) administrator; 
b) magaziner; 
c) contabil; 
(5) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcţii al Complexul de servicii 
sociale „Dumbrava minunată” îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute 
în fişa postului. 
ART.11 (1) Personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială asigură desfăşurarea 
activităţii în bune condiţii în ambele case. 
(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(3) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de Centrul de Consiliere şi Evaluare 
Psihologică din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, complexul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 11 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;   
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 693/19.01.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere Adresa nr. 855/11.01.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 693/11.01.2017; 

Având în vedere avizul nr. 33882/RG/529/O.T./22.12.2016 al Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi la nr. 53317/28.12.2016; 
 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi nr. 1/9.01.2017 privind avizarea modificării organigramei şi a statelor de 
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1

1
) din Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se modifică organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se stabileşte un termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, în vederea 
aplicării procedurilor cu privire la modificarea/încetarea raporturilor de muncă. 

 
 Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data finalizării procedurilor legale de punere în 
aplicare, dar nu mai târziu de termenul reglementat la art. 2.  
 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 203 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea modificării 
organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi. 
 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare a acesteia. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

1496      DIRECTOR 
    GENERAL 
 

45 

1451 
COLEGIUL DIRECTOR 

                      Director general adjunct    
1395                 pentru protecţie socială 

                            

   
   33 
1362 

                     Director general adjunct    
 58                   economic şi administrativ 

                      

   5 

  53   

  2             Compartiment  

                       proiecte 
                            

   - 

   2 

  8                         Serviciul   

                   asistenţă C.P.C. şi CEMPAH            

   1 

   7     

  16                Serv. resurse umane,     
                        organizare şi formare 
                              profesională 

  1 

  
15   

  6                 Biroul adopții şi           
                           postadopţii 

   1 

   5     

  8             Serviciul juridic şi    

                            contencios 

   1 

   7     

 6             Comp. resurse umane,     

                      organizare şi     
        formare profesională     

  - 

  6    

 2            Compartiment    

                      monitorizare,  
mass-media 

          

  - 

  2  

5           Centrul  intern de  prevenire 

                 şi protecţie  pt. centre       

  - 

 -   

  2        Compartimentul intern  de  

prevenire şi protecţie pt. 
ap.   de  specialitate 

         

  - 

 2   
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                     Director general adjunct    
 58                  economic şi administrativ 

                       

   5 

  53   

 19            Serviciul financiar-contabilitate   

                         şi analiză economică              

  2 

 17    

 6                     Biroul financiar-          
                         salarizare        

 1 

 5     

 3                  Centrul  de evidenţă         
                        gestiuni şi casierie 

 - 

 3   

                  Serviciul achiziții publice     

 11                şi urmărire contracte 
                                 

   1 

10    

 2            C   Compartiment evidenţă          

                        prestaţii sociale 

 - 

 2      

 3               Centrul de contractare                 
                             servicii sociale 

 - 

 3 

                  Magazia centrală 

 1                 

 

  - 

 1 

                     Compartiment control    

 2               i  intern şi asigurarea calităţii 

                                 

   - 

 2 

                   Centrul de  coordonare activităţi   
 17                   administrative, reparații curente, 
             tehnic şi transport 

 
  1 

 16 

                 Compartiment IT 

 2                 

 

  - 

 2 

 7                  Compartiment contabilitate -          
                         buget 

 - 

 7  

 5               Compartiment urmărire            
                             contracte 

 - 

 5 

  6    Centrul  evidenţă şi 

                 monitorizare gestiuni şi patrimoniu       

  1 

   5    

 2            C   Compartiment atribuire contracte          
                       de achiziție publică 

 - 

 2      
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                      Director general adjunct    
760                     pentru protecție socială 

                           

   
   9 
 751 

6             Comp. de intervenţie în  

situaţii de abuz, neglijare,  

                  trafic, migrație, repatrieri 

  - 

   6  

 10             Serviciul plasamente   
                   familiale şi delincvenţă  
  juvenilă 

  1 

  9 

 8              Serviciul de evaluare           
                           complexă copii         

  1 

 7   

                     Serviciul evaluare inițială     

 8                                    

   

  1 

  7    

 8           SServiciul management de caz     
                  pt. copii din servicii de tip   

                    rezidenţial         

  1 

  7   

 9            Serviciul de evaluare complexa  

                    a persoanelor adulte cu    
                    handicap        

  1 

 8     

                  Serviciul de asistenţă      

   8                persoane defavorizate 
                        

   

  1 

  7   

                  Centrul de relaţii publice     
 7                 persoane cu handicap              

   
  - 

  7   

24            Serviciul asistenţă       
                            maternală 

                 

   1 

 23    

                  Centrul de consiliere şi 
 8                  mediere a relaţiilor copil- 

          familie, planning şi  
          prevenire abandon  

   
  - 

  8    
2                 Compartimentul 
                       violenţă domestică 

   - 

2   

5             Compartiment de asistenţă 

                         persoane defavorizate               

   - 

5    

650                 Asistenţi maternali     
                               profesionişti         

   - 

650     

8 
 Telefonul copilului 

                   

  1 

   7   

                  Biroul de stabilire     

 6                    prestaţii sociale 
           persoane cu handicap              

   

  1 

  5   
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                    Director general adjunct    
185                    pentru protecţie socială 
                         

   

  6 
 179 

                   Complexul      
48             de servicii Tecuci    

                             

  1 

 47 
     

   Centrul de  
27             plasament Tecuci                    
          
 

    
  - 

27    

                  Casa  
 5                „Speranţa”  Tecuci 

                              

  -         

 5 

      

             Compartiment 

5 coordonare      
- 

5 

            Casa    

5       „Ştefan”

                     

- 

5 

            Casa      

6  „Tudor”                    
- 

6 

            Casa     

6  „Aurora”                    
- 

6 

               Compartimentul 
28             case      

        nr. 1                   

1 

27        

33          Compartimentul 
     case               

       nr. 2                    

1 

32 

            Compartiment    

5  coordonare

                     

- 

5 

            Casa   

5       „Andrei”

                     

- 

5 

            Casa     

5       „Ana”

                     

- 

5 

            Casa     

6       „Monica”

                     

- 

6 

                 Centrul de zi 
15                  Tecuci 
                         

  -              
15   

            Casa    

5       „Miruna”

                     

- 

5 
            Casa    

5  „Floare de colţ”

                     

- 

5 

            Casa     

6  „Cireşarii”

                     

- 

6 

                   Centrul de reabilitare şi reinte- 
 35                  grare socială a copiilor 
           Casa „David Austin” 
                            Munteni 

   
  1 

 34     

                   Echipa mobilă 

4                p  pentru copilul cu  
           dizabilităţi                    

            
 -            

4     

                      Adăpostul de zi si 
9                       de noapte pentru 
                      copii străzii
                      

 
 1                

8   

                   Complexul  de    

28               servicii sociale 
         „Dumbrava minunată” 
 

  1 

 27 
     

                  Compartiment 

7     coordonare      
- 

7 

                 case de tip 

20                       familial 

         

  - 

20 
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               Centrul de îngrijire    

47              şi  asistenţă pers.  
       cu handicap 

                     

  1 

 46 
          

                     Centrul de asistenţă 
45                    pt. copilul cu cerinţe  
            educative speciale  
              Galaţi      

            
 1            

44    

                     Director general adjunct    
240                    pentru protecție socială 

                              

   
  7 
 233 

              Centrul de  primire  copii   
 27                 în   regim  urgenţă  

                        „Irene şi Stuart” 

   

  1 

26   

       Centrul  de consiliere şi 
 6                  asistenta pt. persoane cu 
         tulburări de spectru autist 

   

  1 

 5    

                 Cămin  pt. persoane 
                          vârstnice 
10                ” Sf. Nicolae”     
              Tg. Bujor                

   
  1 

 9       

              Centrul de recuperare    
5                a victimelor violenţei 

                  domestice 
           „Şansa”   

                  Tg. Bujor        

   

  - 

 5   

                   Centrul de evaluare , 
 10             diagnoză   şi asistenţă  
        psihologică adulţi 
                           

   
  - 

10    

                   Centrul de evaluare , 
 20             diagnoză   şi asistenţă  
      psihologică copii şi familie 
   

   

  - 

20    

                            Centrul     
10                         maternal 

                             

  1 

  9 
     

60                       Centrul de plasa- 
      ment nr. 3 

                  

    1            

  59  
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                  Centrul de zi pentru  

 9                 integrarea socio-prof. a 
          pers. adulte cu handicap           

   

  1 

  8     

 9            Centrul de zi pt. pers.    
                   cu handicap adulte  

        „Pentru voi”                      

  1 

  8     

                  Centrul de recuperare şi 

51                 reabilitare a persoanelor 
             cu handicap nr. 2                       

   

  1 

 50  

                   Centrul de protecţie a  

 8                  victimelor traficului de 
               persoane adulte              

   

  1 

  7     

                Centrul de zi pt. persoane 

 8                   adulte cu handicap  
                „ Luceafarul”        

   

  1 

  7   

                  Centrul de zi pt. pers. 

 8                 adulte cu handicap        
           tip  Alzheimer         

   

  1 

  7     

                     Director general adjunct    
210                   pentru protecție socială 

                              

   
  11 
 199 

 19           Centrul de pregătire pt. o   

                  viaţă independentă "Elena” 
                     Tg. Bujor                    

  1 

 18     

                  Centrul de recuperare şi 
55                reabilitare a persoanelor 
               cu handicap nr. 1              

   
  1 

 54     

 20               Locuinţa protejată nr. 1 
                              „Cătălina”              

  1 

19    

8 Centrul de serv. de tip         

rezidenţial  şi 
     management de    

                          caz adulţi 
                                     

  1 

 7               

 15           Centrul de pregătire pt. o   

                  viaţă independentă 
                    „ Dragoş” Galaţi                 

  1 

 14     
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ANEXA Nr. 2 

 

RECAPITULAŢIE 
TOTAL GENERAL: 1496 

  

APARAT DE SPECIALITATE: 153 

     Din care:  

FUNCŢIONARI PUBLICI:  

               - directori 3 

                                           - alte funcții de conducere: 15 

                      - de execuţie: 135 

  

  

PERSONAL CONTRACTUAL CENTRE : 693 

     Din care:  

- de conducere: 27 

- de execuţie: 666 

  

  

A.M.P.: 650 
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ANEXA Nr. 3 

STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 

 
  APARATUL DE SPECIALITATE 
 

 
Nr. 

crt. 

Funcţia publică 
clasa 

Gradul 

Profesional 
Nivelul şi specialitatea studiilor 

de conducere de execuție 

1 director general    studii superioare - psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe 

umaniste, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, 

medicină sau tehnice cu masterat, studii postuniversitare  în 

domeniul administraţiei publice sau management, programe de 

perfecţionare în administraţia publică cu durata minimum un an 

 

2 director general 

adjunct  pentru  

protecţie socială 

   studii superioare - psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe 

umaniste, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, 

medicină sau tehnice cu masterat, studii postuniversitare  în 

domeniul administraţiei publice sau management, programe de 

perfecţionare în administraţia publică cu durata minimum un an 

 

3 director general 

adjunct economic şi 

administrativ 

   studii superioare economice 

 

 
COMPARTIMENTUL PROIECTE 

1  consilier   l superior  Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 

2  consilier  l  superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 

 
SERVICIUL ASISTENŢĂ CPC ŞI CEMPAH 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l principal studii superioare juridice, economice, administrative 

6  referent de specialitate ll superior studii superioare de scurta durată 
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7  referent lll superior studii medii 

8  referent lll superior studii medii 

 
SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

1 Şef serviciu    superioare juridice 

2  consilier juridic  l superior superioare juridice 

3  consilier juridic l superior superioare juridice 

4  consilier juridic l principal superioare juridice 

5  consilier juridic l principal superioare juridice 

6  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

7  consilier  l principal  studii superioare juridice, economice, administrative 

8  consilier l principal studii superioare juridice, economice, administrative 

 
BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier  l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

SERVICIUL RESURSE UMANE,ORGANIZARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Şef serviciu    Studii superioare juridice, economice, administrative 

 
COMPARTIMENT RESURSE UMANE,ORGANIZARE, ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l principal Studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l asistent Studii superioare juridice, economice, administrative 

 
COMPARTIMENT MONITORIZARE, MASS-MEDIA 

1  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 
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2  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 

 
COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  referent lll principal medii 

 
SERVICIUL  FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ 

1 Şef serviciu    Superioare economice 

 
BIROUL  FINANCIAR – SALARIZARE 

1 Şef birou    Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare tehnice, economice 

3  consilier l superior Superioare economice, administrative 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l principal Superioare economice 

 
COMPARTIMENT CONTABILITATE – BUGET 

1  consilier l superior Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare economice 

3  consilier l superior Superioare economice 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l principal Superioare economice 

7  consilier l principal Superioare economice 

 
COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

 
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 

 
COMPARTIMENTUL ATRIBUIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

1  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 1 din ianuarie 2017 

 
COMPARTIMENTUL  URMĂRIRE CONTRACTE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier l superior studii superioare  juridice, economice, administrative, tehnice 

3  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

4  consilier l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

5  consilier l asistent studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

 
COMPARTIMENT IT 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative,tehnice 

 
COMPARTIMENT  CONTROL INTERN  ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

 
COMPARTIMENT DE  INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC,MIGRAŢIE, REPATRIERE 

1  consilier l superior studii superioare de asistenţă socială, sociale, umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l  superior studii superioare de asistenţă socială, sociale, umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l principal studii superioare de asistenţă socială, sociale, umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l principal studii superioare de asistenţă socială, sociale, umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l principal studii superioare de asistenţă socială, sociale, umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l asistent studii superioare de asistenţă socială, sociale, umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

 
SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII DIN SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL  

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  referent lll superior medii 

 
SERVICIUL ASISTENŢĂ MATERNALĂ  

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier  l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

11  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

12  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

13  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

14  consilier  l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

15  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

16  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

17  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

18  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

19  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
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20  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

21  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

22  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

23  consilier  l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

24  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 
1-650 ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 

 
SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII  

1 Şef Serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 
SERVICIUL EVALUARE INIŢIALĂ   

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier  l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  referent lll superior medii +specializare social 

 
SERVICIUL PLASAMENTE FAMILIALE  ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 
SERVICIUL DE  EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

1 Sef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 
SERVICIUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 
COMPARTIMENTUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 
COMPARTIMENTUL VIOLENTA DOMESTICA 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 
BIROUL DE  STABILIRE PRESTAŢII SOCIALE PERSOANE CU HANDICAP 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l principal studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l asistent studii superioare de asistenţă socială, sociale,umaniste, medicale sau alte 

studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 
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STAT DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 

 

 

CENTRUL DE EVIDENŢĂ  GESTIUNI ŞI CASIERIE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   3  
1-2 

3 

Inspector de specialitate lA 

referent lA 

 S 

M 

2 

1 

economice 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

 

CENTRUL DE CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   3  
1-3 Inspector de specialitate lA  S 3 studii superioare juridice, economice, administrative, 

tehnice  

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

 

CENTRUL DE EVIDENŢĂ ŞI MONITORIZARE GESTIUNI ŞI PATRIMONIU 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    
1  şef centru 

(şef birou) 
S 

1 

 
superioare  

2-6 Inspector de specialitate lA  S 5 superioare  
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE COORDONARE ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE, REPARAŢII CURENTE ŞI TRANSPORT 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   17  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru 

şef serv) 

S 1  

2-11 

12 

13 

14 

15 

16-17 

Inspector de specialitate lA 

Şofer l 

Muncitor calificat l- telefonist 

Referent lA/inspector lA 

curier 

Muncitor necalificat 

 S 

G,M 

G,M 

M,SSD 

G,M 

G,M 

10 

1 

1 

1 

1 

2 

 

Calificări specifice 
 

    

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

MAGAZIA CENTRALĂ 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  

      
1 magaziner  G,M   

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL INTERN   DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE PENTRU CENTRE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  
1-3 

4-5 

Inspector de specialitate lA 

referent lA 

 S 

M 

 

3 

2 

 

superioare + calificări specifice 

medii 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

TELEFONUL COPILULUI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    
1  

 

şef centru 
S 

1 

 
 

2-8 Asistent social principal  S 7 

 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

  CENTRUL DE CONSILIERE ŞI MEDIERE A RELAŢIILOR COPIL - FAMILIE, PLANNING ŞI PREVENIRE ABANDON 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  
1-4 

 

5-6 

7-8 

Asistent social principal 

 

Asistent medical principal 

Lucrător social principal 

 S 

 

PL 

M 

4 

 

2 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

medicale 

medii 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  RELAŢII PUBLICE  PERSOANE CU HANDICAP 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  
1-7 Asistent social principal  S 

 

7 

 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „ DUMBRAVA MINUNATĂ”  

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   28  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l  

 

şef centru 

 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4-23 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

 instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

20 

 

 

 

 

24 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Lucrător social principal 

  

 

 

M 

 

 

 

1 

 

 

 

  lucrător social 

 

25-26 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

 Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

Asistenţă medicală 

 

27-28 

Alte categorii de personal 

inspector de specialitate lA 

  

S 

 

2 

 

economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   4  
1-3 

 

 

4 

Asistent social principal 

 

 

Asistent medical principal 

 S 

 

 

PL 

3 

 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + curs postuniversitar în  

asistenţă socială 

 medicale   

 

 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 1 din ianuarie 2017 

 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

ADĂPOST DE ZI ŞI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  
1 

2-7 

 

8 

9 

 

Asistent social principal 

 

Inspector de specialitate lA 

Îngrijitoare 

şef centru 

 

S 

S 

 

S 

G,M 

1 

6 

 

1 

1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 

postuniversitar în  asistenţă sociale 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE REABILITARE ŞI  REINTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR  CASA „DAVID AUSTIN” - MUNTENI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   35  
 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

 

şef centru 

 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

 

 

3-18 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi 

informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

16 

 

 

 

19 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

S 

 

 

1 

 

 

Asistenţă socială 

 

20-21 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

Asistenţă medicală 

 

22-23 

24-25 

26-29 

30 

31-33 

34 

35 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l- bucătar 

Muncitor necalificat - bucătărie 

Îngrijitoare 

Şofer l 

Muncitor calificat l – fochist 

Lucrător social principal 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

M,SSD 

S 

 

2 

2 

4 

1 

3 

1 

1 

 

calificare de bucătar 

 

 

 

calificare de fochist 

 

economice 
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 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPLEXUL DE SERVICII TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   48  

 
1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 
Inspector de specialitate lA 

magaziner  

 
Şef complex 

(şef centru) 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

CENTRUL DE PLASAMENT – TECUCI 

Nr. crt. 

 

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   25  

 

 

4-14 

15-16 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

Supraveghetor de noapte 

  

 

M 

G,M 

 

 

11 

2 

 

 

 

 

17 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

1 

 

 

 

sociale 

 

18-19 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal, sora medicală 

principală 

  

 

PL,M 

 

 

2 

 

 

medicale 

 

20-22 

23-25 

26-27 

28 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l - bucătărie 

Îngrijitoare 

Muncitor calificat - lA 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

S 

 

3 

3 

2 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

calificări specifice 

Economice 

CENTRUL DE ZI - TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

 Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie     



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 1 din ianuarie 2017 

 
 

29-31 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

 

 

M 

 

3 

 

 

 

32 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

1 

 

 

 

sociale 

 

33-34 

35-36 

37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

S 

PL 

G.M 

 

2 

2 

1 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

38 

39 

40-41 

42 

43 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l 

Muncitor calificat l - bucătărie 

Îngrijitoare 

Şofer l 

Muncitor calificat - lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

 

1 

1 

2 

1 

1 

 

Calificări specifice 

Calificare de bucătar 

 

 

Calificare croitorie 

CASA  „SPERANȚA” - TECUCI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

 

 

44-48 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 

M 

 

5 

 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 1 din ianuarie 2017 

 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENTUL CASE NR. 1 CASA  „Ştefan” / CASA „Tudor” / CASA „Aurora” / CASA „Floare de colţ” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea 

studiilor 

TOTAL POSTURI     28 
1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

Inspector de specialitate lA 

Şef case(şef centru) S 

S 

1 

1 

 

 

3-24 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi informală 

Instructor de educ. principal 
  

M 

 

22 

 

 

 

25 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi pregătirea reintegrării 

sau integrării familiale 

Asistent social principal 

  

S 

 

1 

 
sociale 

 

26-27 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 
  

PL 

 

2 

 

medicale 
 

28 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 
  

S 

 

1 

 

economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENTUL CASE NR. 2 CASA „Andrei” / CASA  „Ana” / CASA  „Monica” / CASA  „Miruna” / CASA „Cireşarii” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea 

studiilor 

TOTAL POSTURI 33 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 Inspector de specialitate lA 

Şef case(şef centru) S 

S 

1 

1 

 

 

3-29 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 

 

27 

 

 

 

30 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi pregătirea reintegrării 

sau integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

S 

 

 

1 

 

 

sociale 

 

31-32 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

medicale 

 

33 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 

  

S 

 

1 

 

economice 
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* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU COPILUL CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE GALAŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   45  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l  

 

şef centru 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4-18 

19-25 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

Supraveghetor de noapte 

  

 

M 

G,M 

 

 

15 

7 

 

 

 

 

26-27 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

2 

 

 

 

Asistenţă socială, sociologie 

 

28 

29-32 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

 Medic specialist dentist 

Asistent medical principal 

  

S 

PL 

 

1 

4 

 

Specializare în stomatologie 

 Medicale  

 

33-35 

36-37 

38-41 

42 

43 

44 

45 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l - bucătărie 

Muncitor necalificat - bucătărie 

Îngrijitoare  

Muncitor calificat l – lenjerie 

Şofer l 

Referent lA 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G.M 

G,M 

G,M 

M 

S 

 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

 

Calificare croitorie       

Calificări specifice 

 

economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  EVALUARE,DIAGNOZĂ ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ ADULŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  
1-10 Psiholog principal  S 10 

 
psihologie  
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CENTRUL DE  EVALUARE,DIAGNOZA ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ COPII ŞI FAMILIE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   20  
1-18 

19-20 

Psiholog principal 

Psihopedagog principal 
 S 

S 

18 

2 
psihologie 

pshipedagogie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE PRIMIRE COPII ÎN REGIM DE URGENŢĂ „IRENE ŞI STUART” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   27  
 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

 

Şef centru 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

 

 

3-16 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi 

informală 

Instructor de educ. principal 

 

M 14 

 

 

 

17 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

S 

 

 

1 

 
 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

18-19 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

Medicale 

 

20-22 

23 

24-26 

27 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat - bucătărie 

Muncitor necalificat - bucătărie 

Îngrijitoare 

Muncitor calificat l - fochist 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

 

3 

1 

3 

1 

 

calificare de bucătar 

 

 

calificare fochist 

          * Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE PLASAMENT NR. 3 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   60  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Referent lA 

Magaziner l 

 

Şef centru  

 

S 

M 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4-11 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Lucrător social principal 

  

 

 

Pl,M 

 

 

 

1 

 

 

 

Asistent social sau lucrător social 

 

13 

14-15 

16-20 

21-43 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii 

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Asistent medical principal, soră medicală 

Infirmieră 

  

S 

PL,M 

PL, M,G 

G.M 

 

1 

2 

5 

23 

 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie, fizioterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

44 

45-46 

47-50 

51 

52-54 

55-59 

60 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 

Şofer l 

Muncitor calificat l – bucătărie 

Muncitor necalificat - bucătărie 

Muncitor calificat lA – fochist, electrician 

Îngrijitoare 

Muncitor calificat lA- croitorie 

  

S 

G,M 

G,M 

G,M 

G.M 

G,M 

G,M 

 

1 

2 

4 

1 

3 

5 

1 

 

Economice 

Calificări specifice 

Calificare de bucătar 

 

Calificări specifice 

 

calificare croitorie 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL MATERNAL 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

1  şef centru S 1  

 

 

2-7 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  

M 

 

6 

 

 

 

 

8 

9 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

M,Pl 

G 

 

1 

1 

 

Asistenţă medicală 

Curs crucea roșie /infirmieră 

 

10 

Alte categorii de personal 

inspector de specialitate lA 

  

S 

 

1 

 

economice 

 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE CU TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru  S 1  

2-4 

5 

6 

Psiholog principal 

Muncitor calificat l  

Şofer l 

 S 

G,M 

G,M 

3 

1 

1 

psihologie 

Calificare construcţii 

Calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NICOLAE” TG. BUJOR 

Nr.crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

1 Personal de conducere şi administrare: Şef centru S 1  

 

2-7 

Personal pentru îngrijire de bază 

Instructor de educaţie principal 

 

 

 

M  

 

6 

 

 

8 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

Pl,M 

 

1 

 

medicale 

 

9 

Personal specializat;  

Asistent social principal 

  

S 

 

1 

 

sociale 

 

10 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate IA 

  

S 

 

1 

 

economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE RECUPERARE A  VICTIMELOR VIOLENŢEI DOMESTICE  „ŞANSA” TG. BUJOR 

Nr.crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

 

1-4 

Personal pentru îngrijire de bază 

Instructor de educaţie principal 

 

 

 

M  

 

4 

 

 

5 

Personal specializat 

Asistent social principal 

  

S 

 

1 

 

sociale 

 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

* şeful Căminului pentru persoane vârstnice „ Sf. Nicolae Tg. Bujor” va coordona şi Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice  

”Şansa”Tg. Bujor 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PERSOANE CU HANDICAP 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   47  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

  

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 

şef centru 

 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

4 
Personal specializat 
Asistent social principal 

  

S 

 

1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc  

 

5-9 

10-32 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

PL 

G,M 

 

5 

23 

 

medicale 

curs de cruce roșie/infirmieră 

 

33-36 

37-41 

42-43 

44 

45 

46 

47 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l - bucătărie 

Îngrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l  

Muncitor calificat l  

Muncitor calificat l- fochist 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

S 

 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

calificare fochist 

economice 

* Serviciile medicale de specialitate  vor fi asigurată de medici cu specializările cerute de afecţiunile beneficiarilor  pe bază de contract de prestări 

servicii; 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP DE TIP ALZHEIMER 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1  
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2-7 

 

8 

 

Asistent social principal 

 

Lucrător social principal 

 

 

 

 

S 

 

M 

 

6 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

Medii + curs lucrător social 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ADULTE „PENTRU VOI” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1  

2-8 

 

9 

Asistent social principal 

 

Inspector de specialitate IA 

 S 

 

S 

7 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv. în asist. soc. 

economice   

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1  

2-8 

9 

Asistent social principal 

Medic primar 
 S 

S 

8 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

medicină (pentru evaluare adulţilor cu handicap) 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP „LUCEAFĂRUL” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    

1 

2-8 

 

Asistent social principal 
şef centru S 

S 

1 

7 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU O VIAŢĂ  INDEPENDENTĂ „ELENA” TG. BUJOR 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   19  

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Referent lA  

 

şef centru 

 

 

S 

M 

 

1 

1 

 

 

3-10 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 

 

8 

 

 

11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi pregătirea reintegrării 

sau integrării familiale 

Asistent social principal/Lucrător social principal 

  

 

S/,Pl,M 

 

 

1 

 

 
Asistent social sau lucrător social 

 

12 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

1 

 

Asistenţă medicală 

 

13-15 

16-17 

18 

19 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l- bucătar 

Îngrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l - sudor 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

 

3 

2 

1 

1 

 

calificare de bucătar 

 

calificări specifice 

calificare sudor 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU O VIAȚĂ  INDEPENDENTĂ „DRAGOŞ” GALAŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta profesională Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA/ Referent lA 

 

şef centru 

 

S 

S,M 

 

1 

1 

 

 

3-8 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 
 

6 

 

 

 

9-10 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi pregătirea reintegrării 

sau integrării familiale 

Asistent social principal/Lucrător social principal  

  

 

S,M 

 

 

2 

 

 
Asistenţă socială sau curs de lucrător 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 1 din ianuarie 2017 

 
    social 

 

11 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

 PL 1  

Asistenţă medicală 

 

12-13 

14-15 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA- bucătar 

Îngrijitoare 

  

G,M 

G,M 

 

2 

2 

 

calificare de bucătar 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL ŞI MANAGEMENT DE CAZ ADULŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    
1  şef centru  S 1  

2-6 

 

7-8 

Asistent social principal  

 

Lucrător social principal  

 

 S 

 

M 

5 

 

2 

 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

Medii + curs lucrător social 

    

  

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP NR. 1 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 

conducere 
Nivelul 

studiilor 
Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   55  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 
Şef centru 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4-9 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

M 6 

 

 

 

 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 
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10 

11 

Psihopedagog principal 

Asistent social principal  
S 

S 

1 

1 

Psihopedagogie specială 

Asistent social  

 

12-13 

14-18 

19-41 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

S 

PL 

G,M 

 

2 

5 

23 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie/infirmieră 

 

42-45 

46-50 

51 

52 

53 

54 

55 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l- bucătar 

Îngrijitoare 

Muncitor calificat l 

Muncitor calificat l 

Inspector de specialitate lA  

Medic specialist 

Şofer l 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

S 

S 

G,M 

 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare bucătar 

 

Calificare croitorie 

Calificare fochist 

 

medicină ( Preşedinte CEMPAH) 

Calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP NR. 2 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 

conducere 
Nivelul 

studiilor 
Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   51  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 

Şef centru 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4 

 

5-10 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Asistent social principal 

 

Instructor de educ principal 

  

 

S 

 

M 

 

 

1 

 

6 

 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs postuniversitar 

în  asistenţă socială 

 

 

11 

12-16 

17-37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

S 

PL 

G,M 

 

1 

5 

21 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

38-41 

42-45 

46 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l- bucătar 

Îngrijitoare 

Muncitor calificat l 

  

G,M 

G,M 

G,M 

 

4 

4 

1 

 

Calificare bucătar 

 

Calificări specifice 
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47-48 

49-50 

51 

Şofer l 

Muncitor calificat  

Inspector de specialitate lA 

G,M 

G,M 

S 

2 

2 

1 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  PROTECŢIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ADULTE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    

1 

2-8 

 

Asistent social principal 

şef centru 

 

S 

S 

 

1 

7 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

LOCUINŢA PROTEJATĂ NR. 1 „CĂTĂLINA”  
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   20  
 

1 

Personal de conducere şi administrare  

şef centru 

 

S 
 

1 

 

 

 

2 

 

3-7 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 

Asistent social principal 

 

Instructor de educ. principal 

  

 

S 

 

M 

 

 

1 

 

5 

 

 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

 

8-10 

11  

12-15 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

Kinetoterapeut principal 

Infirmiera 

  

PL 

S 

G,M 

 

3 

1 

4 

 

Medicale 

Kinetoterapie 

Curs de cruce roşie/infirmieră 

 

16-17 

18-19 

20 

Alte categorii de personal 

Şofer l  

Muncitor calificat l- bucătar 

Îngrijitoare 

  

G,M 

G,M 

G,M 

 

2 

2 

1 

 

Calificări specifice 

Calificare de bucătar 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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HOTĂRÂREA NR. 12 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 734/19.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a 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. 32/12.01.2017 a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 734/12.01.2017; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului 
Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2)  lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie 
„Paul Păltănea” Galaţi, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, care 
răspunde şi de punerea în aplicare a prevederilor acesteia. 

 

  
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 
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ORGANIGRAMA MUZEULUI DE ISTORIE PAUL „PĂLTĂNEA” GALAȚI 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

 

          

    

    

 

               

       

   

 

 

 

 

       

 

 

TOTAL POSTURI             39 

din care:  

PERSONAL CONDUCERE  2 

PERSONAL EXECUȚIE  37  
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STATUL DE FUNCŢII 

al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta profesională/grad 

Funcţia de 

conducere/grad 

Nivel 

studii 

Număr 

posturi 
Specialitatea studiilor 

0 1 2 3 4 5 

 I. CONDUCERE 

1 MUZEOGRAF IA/5 DIRECTOR/2 S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

2 ECONOMIST IA/5 CONTABIL ŞEF/2 S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

II. ISTORIE STRĂVECHE ŞI VECHE 

3 MUZEOGRAF I/2 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

4 MUZEOGRAF IA/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

5 GESTIONAR CUSTODE SALĂ I/5 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

6 MUZEOGRAF II/2 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

7 MUZEOGRAF II - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

8 ASISTENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ /2 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

III ISTORIE MEDIEVALĂ 

9 RESTAURATOR II/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE + Atestat 

10 GESTIONAR CUSTODE SALĂ I/5 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

11 SUPRAVEGHETOR MUZEU/5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

12 SUPRAVEGHETOR MUZEU/5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

IV. ISTORIE MODERNĂ 

13 MUZEOGRAF IA/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

14 MUZEOGRAF IA/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

15 MUZEOGRAF I/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

16 SUPRAVEGHETOR MUZEU /5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

V. ISTORIE CONTEMPORANĂ 

17 REFERENT SPECIALITATE III/2 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

18 MUZEOGRAF II/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

19 GESTIONAR CUSTODE SALĂ I/5 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

20 SUPRAVEGHETOR MUZEU/5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

21 BIBLIOTECAR IA/5 - S,M 1 SUPERIOARE / MEDII+CURSURI BIBLIOTECAR 

VI. ETNOGRAFIE 

22 MUZEOGRAF II/2 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

23 GESTIONAR CUSTODE SALA I/2 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

24 SUPRAVEGHETOR MUZEU /5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

25 SUPRAVEGHETOR MUZEU /5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 
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VII. EDITURĂ; RELAŢII PUBLICE 

26 DOCUMENTARIST II/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

VIII. CONSERVARE-RESTAURARE 

27 RESTAURATOR IA/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE +ATESTAT 

28 CONSERVATOR I/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

IX. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL; INFORMATICĂ 

29 ANALIST PROGRAMATOR I/4 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

30 OPERATOR-CONTROLOR DATE I/5 - M 1 MEDII+CURS INFORMATICĂ 

31 INSPECTOR SPECIALITATE I/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

32 INSPECTOR DE SPECIALITATE II - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

X. ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

33 MUNCITOR I/5 - M,G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ/PROFESIONALĂ 

34 MUNCITOR II/5 - M,G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ/PROFESIONALĂ 

35 MUNCITOR IV/5 - M,G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ/PROFESIONALĂ 

36 PAZNIC /5 - M,G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ 

37 ŞOFER I/5 - M,G 1 ŞCOALĂ PROFESIONALĂ+ATESTAT 

XI.  RESURSE UMANE 

XII. SECRETARIAT 

38 SECRETAR-DACTILOGRAF IA/5 - M 1 MEDII 

XIII. ARHIVĂ 

39 ARHIVIST I/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE  

TOTAL 39  
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HOTĂRÂREA NR. 13 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru 
Consiliul Judeţean Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 963/18.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. I alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi implementare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
În baza prevederilor art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă achiziţia de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru 
Consiliul Judeţean Galaţi, pentru perioada 01.02.2017 – 31.12.2017. 
 

Art.2. Achiziţia serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică se va face ori de câte ori este 
necesar, în perioada menţionată la articolul 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

         

HOTĂRÂREA NR. 14 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: aprobarea parteneriatului cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi 
Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat în vederea organizării, la Galați, a conferinței „Invest in Romania”  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 983/20.01.2017            

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere solicitarea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 
din România - Patronatul IMM Galaţi nr. 983/19.01.2017; 

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 de buget – finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană și al 
Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor 
şi libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi și 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în vederea organizării, la Galați, a 
conferinței „Invest in Romania”. 

(2) Se aprobă Protocolul cu privire la organizarea conferinței „Invest in Romania”, Anexă la 
prezenta hotărâre. 
 

Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 35.000 lei, necesară organizării, la Galați, a conferinței 
„Invest in Romania”. 

(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe anul 2017, 
în conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru organizarea 
manifestărilor amintite. 

 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi și Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat. 

(2) Direcția de Economie și Finanţe și Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

 

ANEXĂ 

PROTOCOL  
cu privire la organizarea Conferinței „Invest in Romania” Galaţi, 16 martie 2017  

de către Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM 

Galați 
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Galaţi 

 
Programul „Invest in Romania” este un program de promovare a oportunităţilor de investiţii la nivel 
regional și de stimulare a atragerii de noi investiţii prin organizarea unei serii de evenimente 
specifice, vizând dezvoltarea mediului de afaceri și stabilirea de parteneriate transnaționale. Astfel, 
sunt vizate domenii precum: energie, resurse minerale, turism, agricultură, industrie şi infrastructură. 
Obiectivul acestui program este, în principal, sprijinirea dezvoltării economice prin atragerea de 
investiții, promovarea exportului, susținerea și promovarea proiectelor prioritare stabilite la nivel 
județean și regional, în direcția domeniilor considerate strategice pentru investiții și ocuparea forței de 
muncă De asemenea, se vizează consolidarea parteneriatului public – privat și promovarea rolului 
IMM-urilor în dezvoltarea investițiilor. 
Prezentul Protocol are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea la Galați, în data de 16 
martie 2017, a unei conferințe regionale în cadrul programului Invest in România. 
In acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  
- punerea la dispoziţie a sălilor din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan 

Angheluță” și asigurarea tuturor elementelor de logistică necesare pentru buna desfăşurare a 
Conferinței; 

- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a Conferinței (materiale de 
lucru și de promovare, pauze de cafea, masa de prânz etc.), conform datelor organizatorice ce vor 
fi stabilite de comun acord; 
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- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea Conferinței. 
 
II.  Obligațiile C.N.I.P.M.M.R. – Patronatul IMM Galaţi 
 
- mobilizarea participanţilor din Galaţi şi Regiunea de Dezvoltare Sud–Est (companii, instituţii 

bancare, autorităţi publice, presă etc.); 
- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea Conferinței. 
 
III. Obligațiile Ministerului Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 
 
- asigurarea participării invitaţilor oficiali de la nivel central şi de peste hotare (reprezentanți ai 

Guvernului României, ambasadori şi atașați economici, grupuri de investitori etc.); 
- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea Conferinței. 
 

Consiliul Judeţean Galaţi 
C.N.I.P.M.M.R Patronatul 

IMM Galaţi 
Ministerul Mediului de Afaceri, 

Comerţ şi Antreprenoriat 
Președinte, Preşedinte, Ministru, 

 
Costel Fotea Marian Filimon Florin Jianu 

 
HOTĂRÂREA NR. 15 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din 
arendă pentru anul fiscal 2017 în judeţul Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;   
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.635/19.12.2016                       

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului 
Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură Galaţi nr. 1709/28.11.2016, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 8635/29.11.2016; 
 Având în vedere prevederile art. 84 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă preţurile medii la culturile de grâu, porumb, orz, floarea soarelui şi soia din 
recolta anului 2016, în vederea efectuării calculului venitului brut obţinut din arendă, conform anexei  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Galați şi Direcţiei pentru Agricultură Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 
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ANEXĂ 

FUNDAMENTARE 

 privind preţurile medii de valorificare a produselor agricole în judeţul Galaţi  

recolta anului 2016 
 

 

Specificare 
Grâu 

lei/kg. 

Porumb 

lei/kg. 

Floarea 

soarelui 

lei/kg. 

Orz  

lei/kg. 

Soia  

lei/kg. 

S.C. Agromec Șendreni 

S.A. 
0.57 0.58 1.30 0.55 - 

S.C. Agrofan S.R.L. 0.55 0.56 1.36 0.52 - 

S.C. Agroconfort S.R.L 0.59 0.59 1.37 0.56 1.35 

S.C. Agrogal S.A. - 0.60 1.4 - 1.50 

P.F.A. Plesnicuta Silviu 0.50 0.51 1.32 0.52 - 

Asociația cultivatorilor de 

cereale şi plante Galați 
0.60 0.55 1.35 0.55 1.30 

Preţ mediu/judeţ lei/kg. 0.56 0.56 1.35 0.54 1.38 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 16 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2017 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;   
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.910/11.01.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere adresa Agenției Naţionale pentru Zootehnie Galaţi nr. 1616/28.12.2016, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9910/29.12.2016;   
 Având în vedere prevederile art. 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 6  alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2015 privind modificarea  
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se stabileşte preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti, în valoare de 20 
lei/tonă masa verde, pentru anul fiscal 2017. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Galați, Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie Galaţi şi consiliilor locale. 

  
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 
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HOTĂRÂREA NR. 17 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 
2017 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;   
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.500/30.12.2016 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 18 alin. (1), (2), (3) din Hotărârea Guvernului  nr. 123/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 16/1996 privind Arhivele 
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile  art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 22 din  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4, art. 17 alin. (2) şi art. 38 din Legea 92/2007 a serviciilor de 
transport public local cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 41, 46 şi 47 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 7 din Ordinului Ministrului delegat pentru proiecte de 
infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate 
de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată; 
 Având în vedere prevederile art. 22 şi art. 24 alin. (2) din Legea nr. 311/2003, a muzeelor şi 
colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 84 alin. (4) şi (5) şi art. 205 alin. (3) şi (4) din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;; 
 Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă tarifele pentru serviciul de copiere documente pe suport de hârtie, conform 
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism, taxa pentru avizul structurii 
de specialitate pentru emiterea autorizaţiilor de construire, taxe pentru emiterea avizului arhitectului şef 
pentru documentaţiile de urbanism avizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a 
Consiliului Judeţean Galaţi, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se aprobă taxa pentru eliberare licenţă de traseu pentru activitatea de transport public prin 

servicii regulate speciale, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Se aprobă tarifele de utilizare a zonei drumurilor judeţene aflate în administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.5. Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aplicate pentru vehiculele 

rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni 
maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.6. Se aprobă redevenţele pentru cabinetele medicale concesionate conform H.G. nr. 884/2004, 

conform anexei nr. 6. 
 
Art.7. Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile desfăşurate de Serviciul Public de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform anexei nr. 7, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art.8. Se aprobă taxele şi tarifele  pentru serviciile oferite de Muzeul de Istorie Galaţi, conform 
anexei nr.8, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.9. Se aprobă taxele şi tarifele  pentru serviciile oferite de Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, 

conform anexei nr.9 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.10. Se aprobă taxele şi tarifele  pentru serviciile oferite de Complexul Muzeal de Ştiinţele 

Naturii Galaţi, conform anexei nr.10, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.11. Se aprobă taxele şi tarifele  pentru serviciile oferite de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi,  conform anexei nr.11, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.12. Se aprobă taxele şi tarifele pentru serviciile oferite de Biblioteca ”V.A. Urechia” Galaţi, 
conform anexei nr.12 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.13. (1) Sumele  realizate din încasarea taxelor şi tarifelor prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4 , 5 
şi 6 se fac venit la bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi. 

(2) Sumele realizate din încasarea taxelor şi tarifelor prevăzute în anexa nr. 7 se constituie venituri 
proprii ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi. 

(3) Sumele realizate din încasarea taxelor şi tarifelor prevăzute în anexele nr. 8, 9, 10, 11 şi 12, se 
constituie venituri proprii, ale instituţiilor de cultură şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital. 

 
Art.14.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării. 
 
Art.15. Prezenta hotărâre se va comunica următoarelor instituţii: Serviciul Public Judeţean de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat, Muzeul de Istorie Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, Biblioteca „V.A. 
Urechia” Galaţi. 
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                            Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 

 

ANEXA NR. 1  

 

TARIF 

pentru serviciul de copiere documente pe suport de hârtie  

 

 

Denumire tarif Tarif 

Tarif pentru serviciul de copiere documente pe suport de 

hârtie 

0,60 lei/ pagină 
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  ANEXA NR. 2  

 

TAXE 

pentru eliberarea certificatului de urbanism, taxă aviz structură de specialitate pentru emiterea 

autorizaţiilor de construire, taxă pentru emiterea avizului arhitectului şef pentru 

documentaţiile de urbanism avizate în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism 

a Consiliului Judeţean Galaţi 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire taxă U.M. Taxă 

1. Taxe pentru eliberarea certificatului de 

urbanism în mediul urban 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism: 

  

a) până la 150 m.p. inclusiv lei 6 

b) între 151 şi 250 m.p. inclusiv lei 7 

c) între 251 şi 500 m.p. inclusiv lei 9 

d) între 501 şi 750 m.p. inclusiv lei 12 

e) între 751 şi 1000 m.p. inclusiv lei 14 

f) peste 1000 m.p.  

lei 

 

14 + 0,01 lei/m.p. 

pentru fiecare m.p. care 

depăşeşte 1.000 m.p. 

2. Taxă aviz structură de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Galaţi pentru emiterea 

autorizaţiei de construire 

 

lei 

50% din taxa de 

autorizaţie de 

construire/desfiinţare 

3. Taxe pentru emiterea avizului arhitectului  

şef pentru documentaţiile de urbanism avizate 

în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului 

şi urbanism a Consiliului Judeţean Galaţi 

  

 a) pentru P.U.D. lei 20 

 b) pentru PUZ lei 50 

 
Notă: 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxele prevăzute în anexă la 

pct. 1 

  
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele: 

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve 

necăsătorite ale veteranilor de război; 

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele  prevăzute la art.1 al Decretului – lege 

nr.118/1990 republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă; 

d) certificat de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 

infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 

e) certificat de urbanism şi autorizaţiile de construire, pentru lucrările de interes public naţional,  judeţean sau local; 

f) certificat de urbanism şi  autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică; 

g) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii. 

h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau unitate 

care funcţionează sub coordonarea Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin 

testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a 

susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca 

unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi 

medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copii, familie, persoane cu 

handicap, persoane vârstnice precum şi alte persoane aflate în dificultate în condiţiile legii; 

k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 
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ANEXA NR. 3   

TAXĂ 

  pentru eliberare licenţă de traseu pentru activitatea de transport public judeţean prin servicii 

regulate speciale  

 

Denumire taxă Valoare – lei 

1. Eliberarea licenţei de traseu pentru un 
serviciu de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale – pentru o 
cursă  (tarif pentru 1 an) 

163 

2. Eliberarea unui document nou al licenţei de 
traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau 
deteriorarea celei eliberate ( lei/buc.) 

150 

3. Înlocuirea licenţei de traseu ocazionată de 
schimbarea denumirii operatorului de transport 
sau a adresei sediului social (lei/buc.) 

50% din tariful iniţial 

 

ANEXA NR. 4 

 

TARIFE 

de utilizare a zonei drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi  

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif Unitate de calcul 

Tarif unitar 

cu TVA 

(euro) 

A. ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA DRUM                        

1 
Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru 

persoane fizice şi juridice                            
tarif/document 117,00 

2 
Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane 

fizice şi juridice                               
tarif/document 72,00 

3 

Acord prealabil/autorizaţie pentru persoane fizice 

construcţii de locuinţe, garaje, racorduri,instalaţii de gaze, 

apă, electricitate etc.)                      

tarif/document 25,00 

4 

Prelungirea acordului prealabil de amplasare şi acces la 

drum pentru obiective socioeconomice, reţele edilitare şi 

panouri publicitare 

tarif/document 45,00 

5 
Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum 

pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitare 
tarif/document 

27,00 

 

6 Avize pentru manifestări culturale, artistice şi sportive tarif/document 
10 euro/oră 

+40 euro/km 

B. OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEȚENE 

4 Amplasare panou publicitar pe: drum judeţean         tarif/mp/lună 0,67 

5 

Spaţiu cu destinaţie comercială  (chioşc, 

rulotă, masă pentru desfacere produse 

alimentare şi nealimentare) pe:  

drum judeţean         tarif/mp/lună 0,4 

6 

Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de 

servicii şi spaţii de parcare,precum şi 

suprafeţele devenite disponibile,  care 

aparţin administratorului drumului, în 

zone adiacente, la:          

drum judeţean         tarif/mp/lună 
stabilit prin 

licitație 

7 
Locuri de parcare care deservesc  

obiective economice pe:                      
drum judeţean         tarif/mp/lună 0,45 

8 

Căi de acces la diferite obiective (staţii de 

distribuţie carburanţi,hoteluri, moteluri, 

depozite, spaţii comerciale, show-room 

etc.) pe:            

drum judeţean         tarif/mp/lună 0,40 

C AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE                                                      
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9 

9.1. subtraversare                       tarif/ml/lună 0,39 

9.2. cablu subteran în lungul drumului 

în ampriză, 

în afara părţii  

carosabile   

tarif/ml/lună 

0,39 

sub partea  

carosabilă   
0,50 

în zona de 

siguranţă    
0,19 

9.3. stâlpi de care este prins cablul  aerian 

în lungul drumului               

în ampriză, 

în afara părţii  

carosabile tarif/buc/lună 

1,13 

în zona de 

siguranţă    
0,88 

9.4. cablu aerian în lungul drumului    

în ampriză, 

în afara părţii  

carosabile   tarif/ml/lună 

0,39 

în zona de 

siguranţă    
0,19 

9.5. pe poduri şi podeţe                

în canale 

tehnice     

tarif/ml/lună 

1,64 

ancorat de 

pod sau în 

altă  soluţie 

decât canal 

tehnic   

2,90 

Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse 

inflamabile, benzi transportoare care traversează aerian drumurile                                                                         

10 

10.1. traversare aeriană                 tarif/ml/lună 1,10 

10.2. subtraversare                      tarif/ml/lună 0,76 

10.3. amplasare subterană în lungul 

drumului        

în ampriză, 

în afara părţii  

carosabile 

tarif/ml/lună 

0,76 

sub partea  

carosabilă   
1,28 

în zona de 

siguranţă    
0,59 

10.4. amplasare aeriană în lungul drumului        

în ampriză, 

în afara părţii  

carosabile 
tarif/ml/lună 

2,97 

în zona de 

siguranţă    

2,11 

 

 

10.5. pe poduri şi podeţe               

în canale   

tehnice   

tarif/ml/lună 

7,62 

ancorat de 

pod sau în 

altă soluţie 

decât canal 

tehnic   

11,85 

 

Persoanele fizice şi juridice vor achita în lei tariful exprimat în euro, la  cursul de schimb al zilei 

comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării 

tarifului. 

Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege 

cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii 

respective. 
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NOTĂ: 

Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor: 

    1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) prevăzute în 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona 

drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 

   3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, căi de 

acces, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe baza 

autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent 

utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă. 

    4. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit  pentru o anumită 

funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină 

aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie. 

    5. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie. 

    6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările 

la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul 

comerţului. 

    7. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a 

drumurilor județene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile judeţene sau alte 

lucrări  în zona de siguranţă. 

    8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, 

garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o 

singură dată suma de 25 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei. 

    9. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din 

încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur. 

    10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B, poziţia 5, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 

obiectivului amplasat, plus 1,00 m. de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării 

autovehiculelor în afara părţii carosabile. 

    11. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B, poziţia 8, suprafaţa supusă tarifării 

reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin 

realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de 

accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj 

pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se realizează 

conform Normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor 

publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între 

indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate. 

    12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 

    13.Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B şi C nu se aplică persoanelor fizice care 

realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură 

utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este 

valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea 

în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial. 

    14.Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare de 

asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 

    15.Tarifele de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute la lit. C nu se aplică furnizorilor de 

reţele de comunicaţii electronice, conform prevederilor Legii nr. 159/2016 privind regimul 

infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.  
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ANEXA NR. 5 

TARIFE 

suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene  aplicate pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe 

axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif Unitate de calcul 

Tarif unitar, cu TVA  

[euro] 

1.1. Emitere autorizaţie 
specială de transport        
(AST); include traseu, 
condiţii de parcurs şi cost 

În regim normal, la mai mult de două zile 
lucrătoare de la data înregistrării la Consiliul 
Judeţean Galaţi 

Tarif / document 20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro 

1.2. 
În regim de urgenţă, în mai puţin de două zile 
lucrătoare de la data înregistrării la Consiliul 
Judeţean Galaţi 

Tarif / document tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5 

2. Estimare; include condiţii de parcurs, distanţă şi cost; nu include traseu Tarif / estimare 50,00 

3. 
Depăşirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, 
numărul de axe sau de roţi tarif x distanţă 0,02*(G-mma/2) 

4. 

Depăşirea masei maxime 
admise pe axă, indiferent 

de numărul de roţi 

 

tarif x distanţă 

Suspensii pneumatice sau 

echivalente 
Alte suspensii decât cele pneumatice 

sau echivalente 

4.1. axă simplă 
(((G-mma) 

^
2)*((G-

mma)+2,9)^2)/100 

1,50*(((G-mma)^2)*((G-

mma)+2,9)^2)/100 

4.2. axă dublă 
(((G-mma)+0,3)

^
2)*(2/((G-

mma)+10)) 

1,50*(((G-mma)+0,3)^2)*(2/((G-

mma)+10)) 

4.3. axă triplă 
(((G-mma)+0,2)^2)*(2/((G-

mma)+10)) 

1,50*(((G-mma)+0,2)
^
2)*(2/((G-

mma)+10)) 

5.1. 

Depăşirea dimensiunilor 

maxime admise 

lungime 

tarif x distanţă 

(0,12
^
2*((L-Lma)+1)

^
2)/10 

5.2. lăţime 0,23
^
2*((l-lma)+1)

^
2 

5.3. înălţime 0,23
^
2*((h-hma)+1)

^
2 

6. Recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatorului Tarif/operaţie 50,00 

 

Legendă: 

 G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire. 
mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone. 
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. 
l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. 
h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. 
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Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. 
Ima = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. 
hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. 
AST— autorizaţie specială de transport. 

Prin semnul ”^” se înţelege ridicare la putere 
 

Modul  de  aplicare  a  tarifelor  suplimentare  de  utilizare  a  drumurilor  judeţene 
 
Persoanele fizice şi juridice vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil 

pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. 
Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a 

României în penultima zi lucrătoare a lunii respective. 
 

NOTĂ: 
A. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene: 
 

a.) transporturile efectuate cu vehicule deţinute sau utilizate de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 
b.) transporturile efectuate cu vehicule deţinute sau utilizate de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
c.) transporturile efectuate cu vehicule specializate deţinute sau utilizate pentru servicii de ambulanţă; 
d.) transporturile efectuate cu vehicule specializate deţinute sau utilizate pentru serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

e.) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru 
aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la 
Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 

f.) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 
g.) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; 
h.) vehiculele specializate, inclusiv vehicule care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau situaţii de urgenţă, 

calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite, comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu sau 
roşu. 

 

B. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă 
 

a.) Tarifarea pentru eliberarea AST se aplică pentru fiecare document emis. 
b.) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. 
c.) Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene prevăzute în prezenta anexă se aplică atât pentru efectuarea transportului cu vehicule a căror 

încărcătură este indivizibilă cât şi pentru efectuarea transportului cu vehicule care fără încărcătură, depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime 
admise. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă acestea sunt transportate având demontate părţi componente; 

d.) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi 
semiremorca/remorca tractată de acesta, cu sau fără încărcătură. 

e.) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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f.) Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează pe reţeaua de drumuri județene din România. 
 
C. Eliberarea AST 
 

a) Tarifarea pentru eliberarea AST se efectuează pentru fiecare document eliberat. 
b.) Tarifarea pentru estimare se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează să fie parcurs; totodată se va menţiona 

obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul. 
c.) AST se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare. 

 
D. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) 
 

a.) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea 
maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. 

b.) Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, în funcţie de masa reală a vehiculului. 
c.) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei 

dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. 
d.) În situaţia în care două sau mai multe vehicule sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se 

efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. 
e.) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin 

diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă. 
f.) Pentru axe multiple, constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se 

calculează pentru fiecare categorie de axe ( simplă, dublă, triplă ), în funcţie de distanţa dintre axe. 
g.) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în 

considerare axele componente ale configuraţiei de axe. 
h.) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile 

de axe (simplă, dublă, triplă ) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia. 
i.) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. 
j.) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei 

totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:- 
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 

k.) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de persoane ( autoturisme, microbuze, autocare, 
autobuze ). 
 

E. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise 
 

a.) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin 
diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă. 

b.) În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează. 
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c.) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în AST cu cel 
mult 0,10 m., cu cel mult 0,05 m. a lăţimii maxime admise, sau a lăţimii înscrise în AST şi / sau cu cel mult 0,01 m. a înălţimii maxime admise sau a 
înălţimii înscrise în AST, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise. 

d.) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în AST mai mare 
de 0,10 m., dar nu mai mult de 0,05 m., se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează AST, fără plata tarifelor 
suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. 

 
F. Tarifarea pentru eliberarea AST 
 

1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării AST se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberarea AST cu cele pentru depăşirea masei 
totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor. 

2. În cazul AST eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculată conform punctului 1, se înmulţeşte cu un coeficient de 
0,50. 

3. În cazul AST eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculată conform punctului 1, se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20. 
 

G. Recântărire şi remăsurare 
 

a.) Recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai la solicitarea operatorului de transport. 
b.) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe reţeaua de drumuri de interes judeţean din România; 
c.) Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport 

 
H. Modul de efectuare a calculelor: 

 

a.) Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale, sau aşa cum sunt ele afişate de aparatele de măsurat; 
b.) Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale; 
c.) Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale; 
d.) Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; 
e.) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; 
f.) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 

 
I. Anularea AST şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor  judeţene  

 

După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea AST şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene, în următoarele 
condiţii: 

a.) La cererea scrisă a solicitantului, dacă AST nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a 
fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei. 

b.) La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile 
portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la 
emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei. 

c.) În toate cazurile, emitentul va reţine tarifele de emitere AST. 
d.) În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră 

valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri judeţene nu se restituie. 
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ANEXA NR. 6 
REDEVENŢELE 

pentru cabinetele medicale concesionate conform H.G. nr. 884/2004 

 

           euro/mp/an 

Nr. 

crt. 
Adresă imobil 

Redevenţa suprafaţă 

construită 

(individual+comun) 

Redevenţa 

Suprafaţă teren 

1. Municipiul Tecuci 6,49 0,88 

2. Comuna Independenţa 2,0 0,40 

3. Oraş Tg. Bujor str. G-neral E. 

Grigorescu nr. 107 

 

6,35 

 

0,16 

4. Oraş Tg. Bujor, str. Gh. Buzoianu nr.13 6,82 0,16 

5. Sat Moscu 2,60 0,04 

6. Sat Umbrăreşti 3,40 0,04 

 

                ANEXA NR. 7 
 

TAXELE ŞI TARIFELE 
pentru activităţile desfăşurate de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al Judeţului Galaţi  

 
I. Tarife privind lucrări de amenajare şi întreţinere spaţii verzi şi prestări servicii 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif U.M. 

Tarif 

-lei- 

A. Tarife privind lucrări de amenajare şi întreţinere spaţii verzi    

1. Curăţat teren de frunze, crengi, gunoi cu grebla   

  peluze 100 mp 3,41 

  taluz 100 mp 7,89 

2. Curăţat teren de iarbă, buruieni cu sapa   

  peluze 100 mp 12,78 

  talaz 100 mp 13.02 

3. Strâns diferite materiale   

  la suprafaţă  100 mp 3,76 

  puţin îngropat 100 mp 12.38 

4. Desfundat sol la o cazma (30 cm)   

  teren uşor mp 1,33 

  teren mijlociu mp 2,44 

  teren greu mp 2,90 

5. Nivelat teren neacoperit cu sapa şi grebla   

  teren uşor 10 mp 7,16 

  teren mijlociu 10 mp 10.10 

  teren greu 10 mp 12,64 

6. Nivelat teren acoperit   

  teren uşor 10 mp 13.24 

  teren mijlociu 10 mp 15.70 

  teren greu 10 mp 21.41 

7. Extras pământ vegetal, aruncat lateral   

  teren mijlociu mc 7,65 

  teren greu mc 15.59 

8. Extras pământ vegetal, cu încărcare în mijlocul    

  de transport   

  teren mijlociu mc 10,96 
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Nr. 

crt. 
Denumire tarif U.M. 

Tarif 

-lei- 

  teren greu mc 19,58 

9. Împrăștiat pământ vegetal 10 mc 43.78 

10. Baterea cu maiul a pământului de umplere   

  a) teren orizontal   

  10 cm mc 5,35 

  20 cm mc 4,51 

  30 cm mc 2,90 

  b) teren în pantă   

  10 cm mc 8,40 

  20 cm mc 6.21 

  30 cm mc 5,96 

11. Aşternut pământ vegetal în gropi mc 16,92 

12. Aşternut pământ vegetal pe taluz cu panta > 1,4   

  10 cm mc 14.60 

  20 cm mc 12,29 

  30 cm mc 10,96 

13. Aşternut pământ vegetal pe teren orizontal ≤ 1,4   

  10 cm mc 3.04 

  15 cm mc 2,16 

  20 cm mc 1,70 

14. Pichetat plantaţii   

  aliniament 100 pct 6,80 

  izolat 100 pct 8,51 

  grupuri 100 pct 11,93 

15. Săpat gropi - teren uşor   

  20/20/20 buc 0,22 

  40/40/30 buc 1,09 

  50/50/40 buc 2,05 

  60/60/50 buc 3,90 

  80/80/60 buc 7,54 

  100/100/80 buc 12.52 

16. Săpat gropi teren mijlociu   

  20/20/20 buc 0,36 

  40/40/30 buc 1,56 

  50/50/40 buc 3,41 

  60/60/50 buc 6.21 

  80/80/60 buc 12.51 

  100/100/80 buc 18.26 

17. Săpat gropi teren tare   

  20/20/20 buc 0,73 

  40/40/30 buc 2,30 

  50/50/40 buc 5,35 

  60/60/50 buc 10.34 

  80/80/60 buc 15.33 

  100/100/80 buc 30.17 

18. Săpat gropi teren foarte tare   

  60/60/50 buc 12,64 

  80/80/60 buc 21.41 

  100/100/80 buc 35.26 

19. Săpat şanţ gard viu   

  teren uşor mc 8.03 

  teren mijlociu mc 12,77 

  teren tare mc 21.89 

  teren foarte tare mc 28.46 

20. Plantat puieţi răşinoşi până la 11 ani buc 1,09 

21. Plantat foioase până la 10 ani   

  aliniament - cu tutori buc 5,34 

                  - fără tutori  buc 4,86 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 1 din ianuarie 2017 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif U.M. 

Tarif 

-lei- 

  arbori şi arbuşti izolaţi - cu tutori buc 4,25 

                                  - fără tutori buc 3,65 

  grupuri de arbori - cu tutori buc 3.04 

                          - fără tutori buc 2,44 

22. Plantat arbuşti foioşi şi răşinoşi de talie   

  mare,trandafiri în gropi gata făcute buc 2,44 

23. Plantat puieţi talie mică   

  răşinoşi buc 0,51 

  foioşi buc 0,73 

24. Recepat plantaţii   

  izolaţi 100 buc 14,86 

  aliniamente 100 buc 16,92 

  grupuri 100 buc 18.26 

25. Plantat gard viu cu puieţi de talie mică exclusiv borduri    

  la 1 rând - cu echidistanţă 12 cm ml 4,99 

  cu echidistanţă 20 cm ml 2,90 

26 Plantat gard viu cu puieţi de talie mică la 2 rânduri   

  cu echidistanţă 20 cm ml 4,62 

  cu echidistanţă 30 cm ml 3,41 

  cu echidistanţă 40 cm ml 2,79 

27. Plantat gard viu cu tufe de arbuşti cu h=0,4-1m   

  1 rând cu echidistanţa 30 cm ml 5,72 

  2 rânduri cu echidistanţa 30 cm ml 7,54 

28. Scos material dendrologic 3-8 ani fără balot   

  arbori şi arbuşti izolaţi - cu tutori buc 4,86 

  arbuşti buc 2,30 

29. Pus la şanţ material dendrologic   

  1-2 ani 100 buc 18,49 

  peste 2 ani 
100 buc 40.50 

  arbuşti 100 buc 28,71 

30. Extras arbori cu balot îngheţat   

  40 cm buc 33.31 

  41-60 cm buc 35.76 

  61-80 cm buc 83.19 

31. Plantat buxus borduri şi garduri vii   

  1 rând - 10 cm ml 5,25 

            - 15 cm ml 4,39 

            - 20 cm ml 3,90 

  2 rânduri - 10 cm ml 9.01 

               - 15 cm ml 6,80 

               - 20 cm ml 6,57 

32. Plantarea formelor de buxus   

  40 cm  

o formă 

4,86 

  60 cm 6.21 

  80 cm 8.03 

33. Plantat arbori cu balot neambalat manual în   

  gropi săpate anterior   

  40 cm buc 8.14 

  40-60 cm buc 10.22 

  61-80 cm buc 10,69 

34. Plantare arbori cu balot neambalat în gropi   

  săpate anterior cu aşezare mecanică   

  40 cm buc 6,57 

  40-60 cm buc 7,89 

  61-80 cm buc 8,62 

35. Plantarea arborilor cu balot în gropi săpate    

  anterior manual   

  cu legarea coronamentului    - 40 cm buc 10,69 
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Nr. 

crt. 
Denumire tarif U.M. 

Tarif 

-lei- 

  fără legarea coronamentului  - 40 cm buc 10.34 

                                            - 41-60 cm buc 12,29 

36. Plantarea arborilor cu balot ambalat cu pânză   

  de sac   

  cu legarea coronamentului - 40 cm buc 7,77 

  fără legarea coronamentului  buc 7.30 

37. Ancorarea arborilor buc 29.07 

38. Pichetat rabate flori - desen uşor - 10 cm 100 buc 3,41 

                                                  - 10-20 cm 100 buc 3,76 

                                                  -  peste 20cm 100 buc 5,25 

                               - desen greu - 10 cm 100 buc 26,75 

                                                  - 10-20 cm 100 buc 27.00 

                                                  -  peste 20cm 100 buc 27.13 

39. Plantarea florilor din lădiţe la locul de plantare   

     - până la 10 cm 100 buc 9.12 

     - 10-20 cm 100 buc 9,62 

     - peste 20 cm 100 buc 19.10 

40. Plantarea florilor aduse din ghivece, la locul    

  de plantare - până la 10 cm 100 buc 6,32 

                   - 10-20 cm 100 buc 7.30 

                   - peste 20 cm 100 buc 9,62 

41. Plantarea florilor aduse din seră fără ghivece   

    - până la 10 cm 100 buc 4,38 

    - 10-20 cm 100 buc 5,25 

    - peste 20 cm 100 buc 5,72 

42. Plantarea mozaicului pe plan orizontal   

     - desen uşor mp 89.26 

     - desen greu mp 145.94 

43. Plantarea mozaicului pe plan înclinat   

     - desen uşor mp 121.27 

     - desen greu mp 177.56 

44. Plantat plante perene cu balot buc 1,22 

45. Semănat gazon - orizontal mp 1,22 

                          - taluz mp 1,56 

                          - desen greu mp 1,70 

46. Extras brazde manual - 5 cm grosime mp 1,84 

                                  - 10 cm grosime mp 3,18 

47. Brăzduirea terenului    

               - pe teren orizontal -   5 cm mp 4,99 

                                              - 10 cm mp 7.06 

               - pe taluz - 5 cm mp 8,40 

                              -10 cm mp 9,74 

               - pe borduri sau chenare -   5 cm mp 4,86 

                                                        - 10 cm mp 5,58 

48. Udat arbori şi arbuşti manual - la hidrant   

  cu furtunul până la 10 l apă/buc 10 buc 3,18 

  cu furtunul până la 20 l apă/buc 10 buc 5,25 

  cu furtunul până la 40 l apă/buc 10 buc 8.14 

49. Udat gard viu - la un rând 10 l apă/ml 10 ml 2,05 

                     - la două rânduri 20 l apă/ml 10 ml 9,97 

50. Udat arbori şi arbuşti cu autocisterna -10 l 10 buc 3,90 

                                                        - 20 l 10 buc 6,57 

                                                        - 40 l 10 buc 8.03 

51 Udat gard viu cu autocisternă   

     - la un rând cu 10 l apă/ml 10 ml 3,30 

     - la două rânduri cu 20 l apă/ml 10 ml 10,69 

52. Mobilizarea solului (plivit,prăşit)   

     -arbori şi arbuşti 10 mp 3,90 
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Nr. 

crt. 
Denumire tarif U.M. 

Tarif 

-lei- 

     -trandafiri 100 mp 29.33 

53. Tuns ornamental gard viu - manual   

     - esenţă moale 10 mp 3,90 

     - esenţă tare 10 mp 5,96 

54. Tuns aliniamente manual - esenţă moale 10 mp 4,74 

                                      - esenţă tare 10 mp 7,65 

55. Tuns ornamental figuri izolate manual   

     - esenţă moale pe figură 8.14 

     - esenţă tare pe figură 18.26 

56. Tăieri corecţie - până la 1,5 m buc 3,41 

                       - peste 1,5 m buc 5,25 

57. Verificarea, ancorarea legăturilor tutorilor şi   

  corectarea poziţiei arborilor buc 1,56 

58. Tăieri lăstari flori buc 3,65 

59. Îngropat trandafiri 100 buc 40.75 

60. Dezgropat trandafiri 100 buc 48.88 

61. Fasonat tutori - cu dimensiuni până la 3 m   

  lungime şi 5-6 cm grosime 10 buc 3,41 

62. Udat flori cu furtunul montat la hidrant,robinet 100 mp 7.30 

               - autocisternă 100 mp 4,25 

63. Mobilizarea solului, plivit, săpălugit, rabate 100 mp 29.19 

64. Copilit, îndepărtat flori 10 mp 3.04 

65. Palisat flori cu talie - până la 2 m buc 0,22 

                              - peste 2 m buc 0,73 

66. Udat suprafeţe brăzduite sau gazonate   

     - cu furtunul la gura de apă 100 mp 3,76 

     - la cisternă - exclusiv cu aparatul de udare 100 mp 2,68 

                       - inclusiv cu aparatul de udare 100 mp 3,65 

67. Cosit gazon manual   

     - teren orizontal sau cu pantă până la 30% 100 mp 9,89 

     - în teren cu pantă mai mare de 30% 100 mp 10,98 

68. Tuns vârfuri de flori la plantaţiile de mozaic sau   

  semimozaic 100 mp 35.76 

69. Plantat tufe de plante cu balot 10 buc 4,74 

70. Scos plante bulboase din teren mp 5.10 

71. Scoaterea cepelor de flori 100 buc 2,05 

72. Depozitarea şi controlul cepelor puse la iernat 100 buc 11.18 

73. Plantat cepe de flori în şanţ 100 buc 10.10 

74. Tăieri de corecţie la arbori până la 7 m înălţime buc 6,80 

75. Tăieri de corecţie la arbori peste la 7 m înălţime buc 9,48 

76. Tăieri corecţie la trandafiri buc 0,81 

77. Scoaterea manuală a cioatelor de răşinoase   

  exclusive bradul sau foioase moi   

     - 10-30 cm buc 13.64 

     - 31-50 cm buc 44.64 

     - 51-70 cm buc 84.77 

     - peste 70 cm buc 140.94 

78. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor   

  foioase tari şi bradul   

     - 10-30cm buc 34.67 

     - 31-50 cm    buc 70.29 

     - 51-70 cm buc 142.67 

     - peste 70 cm buc 208.95 

79. Scuturat zăpada de pe garduri vii, borduri ml 0,22 

80. Scuturat zăpada de pe arbori izolaţi buc 0,35 

81. Spart gheaţă de pe alei mp 4.01 

82. Spart gheaţă de pe scări mp 5,47 

83. Încărcat, descărcat în auto to 4,25 
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Nr. 

crt. 
Denumire tarif U.M. 

Tarif 

-lei- 

84. Transport gunoi cu coşul mc 9,74 

85. Măturat alei 1000 mp 20.68 

86. Plivit manual şi prăşit foioase în anul I ari 74.68 

                                                 în anul II ari 49.74 

87. Curăţirea terenului în vederea împăduririi   

  ierboase ari 6,45 

  lemnoase ari 14.49 

  amestec ari 11,68 

88. Tăierea manuală a tufişurilor, arborilor şi    

  arbuştilor subţiri cu scoaterea rădăcinilor   

  arbuşti ari 31,98 

  arbori mijlocii ari 61.14 

  arbori mari ari 172.47 

90. Semănat cu semănătoarea - 400-500 m ha 117.25 

                                         sub 100 m ha 152.03 

91. 

Tăierea tufişurilor,arbuştilor şi arborilor subţiri cu motounealta Sthil de pe suprafeţe 

ce se împăduresc 

 

ha 

 

1621.62 

92. Descopleşirea plantaţiilor cu motounealta  8,51 

93. Curăţirea terenului în vederea împăduririi  cu   

  Motoun. Husqvarna - peste 60% sp. Lemn mc 13,75 

94. Tuns ornamental gard viu mecanic   

  esenţă moale 10 mp 1,94 

  esenţa tare 10 mp 2,44 

95. Cosit gazon teren orizontal manual   

  neacoperit vegetal ari 5,58 

  acoperit ari 7.06 

  în benzi ari 13,86 

  acoperit vegetal ari 8,40 

  neacoperit vegetal ari 14.09 

96. Cosit gazon teren orizontal mecanic   

  teren neacoperit vegetal ari 4,86 

  teren acoperit vegetal ari 3,41 

  în benzi ari 6.80 

97. Doborârea manuală a arborilor esenţă moale   

  salcâm plop   

  sub 30 cm buc 15,83 

  31-60 cm buc 54.74 

  61-100 cm buc 107.03 

98. Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor   

  foioase moi   

  10-30 cm buc 11.01 

  30-50 cm buc 34,92 

  peste 50 cm buc 69.12 

99. Idem foioase tari   

  10-30 cm buc 13.62 

  30-50 cm buc 41.82 

  peste 50 cm buc 92.65 

B. Tarife privind prestări servicii 
  

1. Stropit cu Swinfogul buc 101.99 

2. Stropit manual cu atomizorul - atomizor buc 10,50 

                                             - ha ha 421.65 

3. 

Tarife pentru lucrări de dezinsecţie, deratizare:  

   - dezinsecţie cu atomizorul 

 

mp 

 

0,17 

     - dezinsecţie cu pompa mp 0,17 

     - deratizare mp 0,17 

4. 

Tarife pentru lucrări de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la viţa de vie - 

mecanic 

 

ha 

 

201.89 

5. 

Tarife pentru lucrări de combatere chimică a bolilor si dăunătorilor in livezi – 

mecanic: livadă intensivă VR445 + MPSP400 

 

ha 

 

201.89 
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Nr. 

crt. 
Denumire tarif U.M. 

Tarif 

-lei- 

6. Transport cu autoutilitara 100 km 179.83 

7. Tarife pentru lucrări de condiţionat seminţe to 143.02 

8. 

Tarife pentru lucrări de tratare chimică a seminţelor destinate însămânţărilor de 

primăvară şi toamnă:  

- porumb, floarea soarelui   

- grâu, orz 

 

to 

 

 

186.12 

110.40 

9. Tarife pentru lucrări de frezat, semănat:   261.80 

 - frezat VR445 + FV 1,4 ha 255,96 

 - semănat U650 + SPC6 ha 98.84 

 - semănat SUP 29 ha 109.35 

 - semănat legume ha 202.92 

10. 

Tarife pentru combaterea buruienilor din culturile de cereale cu ajutorul erbicidelor - 

mecanic 

 

ha 

 

71.50 

11. Tarife pentru administrat îngrăşăminte chimice - mecanic ha 70.45 

12. Tarife pentru lucrări de arat + grăpat şi discuit+nivelat+grăpat    

 - arat U650+PPA-30 la 25 cm ha 261.80 

 - arat U650+PP4-30 la 30 cm ha 309.18 

 - discuit + nivelat + grăpat ha 119.88 

13. 

Tarife pentru lucrări de combatere chimică a bolilor şi dăunătorilor  în livezi, manual 

cu atomizorul: 

  

 - pomi mari pe rod buc 6,31 

 - pomi medii  buc 4,21 

 - pomi tineri buc 2,62 

14. Tarife pentru lucrări agricole de arat, prăşit şi frezat în vie:    

 - arat în vie VR445 + PCV ha 212.40 

 - prăşit în vie  VR445 + PVC  ha 213.46 

 - frezat în vie VR445 + PCV ha 273.39 

15. Tarife pentru lucrări de tăiere la pomi   

 - de formare anul I-II buc 2.00 

 - de formare anul III-IV buc 4,83 

 - de formare anul V buc 5,99 

 - de formare pomi mari 7-10 ani buc 7,35 

 - de formare pomi mari 15-20 ani buc 11,56 

16. Tăiat trandafiri – plantaţii peste 3 ani buc 3.05 

17. Transport cu autocarul 100 km 352.23 

18. Prestări cu tractor echipat cu IF  oră 178.75 

19. Arat cu tractorul U650 suprafeţe mici ha 638.14 

20. Discuit + nivelat suprafeţe mici  ha 441.63 

21. Frezat şi mărunţi pământ cu motosapa ha 410.07 

22. Mărunţit teren cu motosapa ha 598.30 

23. Semănat gazon pe suprafețe mijlocii şi mari cu semănătoarea ha 166.13 

24. Cosit cu motocoasa – 10 ari 10 ari 120.92 

25. Tarife pentru lucrări de săpat gropi  buc 2,43 

26. Tarife pentru lucrări de transport cu tractorul U 650 prevăzut cu remorcă:   

 - drum de categoria M I - Modernizări în afara localităţii 11-15 km distanţă km 3,57 

 - drum de categoria K II - Modernizări în localităţi 11-15 km distanţă km 4,10 

 - drum de categoria E V - Drum forestier, mirişte, pământ denivelat <3 km distanţă km 6.00 

   - 11-15 km distanţă km 4,73 

27. Comision distribuţie produse comercializate - minimum 5 % din valoare   

28. Tarife dezinsecţie mijloace de transport trimestrial:    

 - taxiuri buc 12.51 

 - microbuze buc 37.53 

29. Discuit mirişte, culturi perene ha 148.66 

30. Arat la 25 cm miriște culturi perene cu tractor U 650+PP4, 3 trupite, teren greu ha 405.84 

31. Erbicidat stuf  ha 88.64 

32. Cosit + tocat vegetație cu tractor U 650 + tocător ha 189.80 

33. Transport apă cu tractor U 650 + cisternă, distante mari ora 96.60 

34. Desțelenit (arat la 30 cm)  cu tractor  U 650+ PP4, 2 trupițe, teren greu ha 734.85 

35. Cosit + tocat vegetație cu tractor Claas + tocător  ha 307.93 
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Nr. 

crt. 
Denumire tarif U.M. 

Tarif 

-lei- 

36. Încărcat - descărcat motostivuitor ora 81.83 

 

Notă:  
- Tarifele nu includ TVA; 
- Pentru anul 2017 se propune actualizarea semestrială în raport cu rata inflaţiei stabilită de Institutul Naţional 
de Statistică, şi numai cu avizul Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

II. Taxe pentru funcţionarea bazei de agrement cu specific pescăresc şi pescuit sportiv la Balta 

Zătun 

 

Nr. crt. Denumirea taxei sau tarifului U.M. 
Taxă 2017 

lei 

1. Taxa pentru pescuit zi/lumină 60 

2. Taxa pentru închiriere căsuță zi (24 ore) 70 

3. Taxa pentru acces şi agrement Lei/zi 10 

4. Taxa parcare Lei/zi 5 

5. Taxa de închiriere șezlong Lei/zi 10 

6. Taxa de campare cort (2 persoane) Lei/zi 15 

7. Taxa de campare cort (4 persoane) Lei/zi 30 

8. Taxa pentru organizare concursuri lei 100 
 

III. Tarife material lemnos 
 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif SPECIA U.M. 

Tarif  - lei 

Arbori cu firul pe picior - lemnul de lucru Φ la 1,30 m 

până la 24 cm - condiții 

ușoare 
peste  24 cm - condiții ușoare 

1. 
Stejar, gorun, garniță, 

cer, paltin, frasin, cireş 
mc 72 90 

2. Salcâm mc 63 75 

3. Alte foioase tari mc 51 56 

4. Foioase moi mc 45 51 

5. 
Lemn de foc toate 

speciile 
mc 30 30 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif SPECIA U.M. 

Tarif – lei 

Lemnul doborât şi fasonat la cioată 

Lemnul de lucru cu                        

Φ < 24 cm 

Lemnul de lucru cu                          

Φ > 24 cm 

1. 

Stejar,gorun, garniță, cer, 

paltin, frasin, cireş 
mc 

90 104 

2. Salcâm mc 78 90 

3. Alte foioase tari mc 92 96 

4. Foioase moi mc 75 84 

5. 

Lemn pentru încălzirea 

locuinței                   

Diverse tari                                       
mc 

43 43 

Diverse moi 37 38 
 

Nr. 

crt. 

Denumire tarif                                                 

SPECIA 
U.M. 

Tarif  - lei 

Lemnul scos la drum forestier 

Până la 24 cm Peste  24 cm 

1. 

Stejar, gorun, garniţă, 

cer, paltin, frasin, cireş - 

câmpie 

mc 104 116 
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2. Salcâm - câmpie mc 90 104 

3. Alte foioase tari mc 114 119 

4. Foioase moi mc 87 102 

5. 

Lemn pentru încălzirea 

locuinței                          

Foioase tari                             
mst. 

43 43 

Foioase moi  32 32 

6. 

Crăci în grămezi pentru 

foc: Specii tari                        gră -

mada 

30 30 

Specii moi  24 24 

7. 

Buturi greu despicabili 

pentru foc 
mc 27 27 

8. Cioate şi rădăcini mc 8 8 

 

Nr. 

crt. 

Denumire tarif                                                    

SPECIA 
U.M. 

Tarif  - lei 

Lemn de foc doborât şi sortat - loco pădure, pentru 

populație 

Condiții de livrare Preț 

1. 

Lemn fasonat în steri  de 

foioase tari cu cel mult 10% 

lemn de foioase moi 

mst. loco-pădure la drum accesibil 43 

2. 
Lemn fasonat în steri de 

foioase moi 
mst. loco-pădure la drum accesibil 30 

3. 
Crăci legate în snopi pentru 

foc 
to. loco-pădure la drum accesibil 36 

4. 

Crăci în grămezi pentru foc: 

specii tari 
gră -

mada 
loco-pădure loco-pădure 

27 

specii moi 17 

5. 
Buturi greu despicabili 

pentru foc 
mc. loco-pădure 21 

6. 
Vreascuri şi uscaturi pentru 

foc 
mc. loco-pădure 8 

7. 
Cioate şi rădăcini de arbori 

(buturugi) 
mc. loco-pădure 6 

 

IV. Tarife închiriere spaţii 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif U.M. Tarif  - lei 

1.  Imobil situat în Galați, zona III mp/lună 3,79 

2. Imobil situat în Tecuci, zona II mp/lună 3,79 

3. Imobil situat în Tîrgu Bujor mp/lună 3,41 

4. Imobil situat în comuna Oancea mp/lună 2,49 
 

V. Taxe Situl Natura 2000 Pădurea Gârboavele şi a rezervaţiei naturale Pădurea  Gârboavele 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei U.M. 

Taxă 

-lei- 

1. Tarif fotografiere în scop comercial lei/zi 150 

2. Tarif filmare în scop comercial lei/zi 400 

3. 

Tarif de analiză a documentaţiilor în scopul eliberării avizului 

administratorului 

Lei/documentaţie 

Lei/zi/grup 

900 

10 

4. Tarif vizitare a Sitului Natura 2000 Lei/zi/pers 3 
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ANEXA NR. 8 
TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru serviciile oferite de Muzeul de Istorie Galaţi 

 
Nr. 

crt. 
Denumire U.M. Taxă/tarif 

   Taxă 

1. Taxă de vizitare  

- copii, elevi, studenţi 

- adulţi 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

1,0 

4,0 

2. Taxă foto, în scop necomercial lei 5,0 

3. Taxă filmare, în scop necomercial lei 10,0 

4. Închiriere sală cu activitate de publicitate, conferinţe, mese rotunde şi alte 

manifestări socio-culturale 

 

lei/oră 

 

50,0 

5. Taxă pentru expertiză şi consultanţă ştiinţifică de specialitate lei/oră 20,0 

6. Taxă pentru eliberarea certificatului de expertiză lei/oră 30,0 

7. Închiriere pentru ceremonii nuntă (civilă) - Muzeul „Casa Cuza Vodă” lei 500,0 

8. Taxă foto/filmare, în scop comercial lei/oră 300,0 

9. Taxă sală didactică-lecţii deschise lei/bilet 1,0 

10. Abonament copii, elevi, studenţi (Muzeul de Istorie, Muzeul „Casa Cuza 

Vodă”, Muzeul „Casa Colecţiilor”, Casa Memorială „C. Negri”, Casa 

Rurală Suhurlui) 

 

 

lei/an 

 

 

20,0 

11. Abonament adulţi lei/an 80,0 

12. Abonament „pentru o zi” (Muzeul de Istorie, Muzeul „Casa Cuza Vodă”, 

Muzeul „Casa Colecţiilor”) 

- copii, elevi, studenţi 

- adulţi 

 

 

lei 

lei 

 

 

2,0 

8,0 

 Tarife prestări servicii  Tarif 

13. Tarif pentru consultanţă şi expertiză de specialitate lei/oră 15,0 

14. Tarif supraveghere/cercetare arheologică, în funcţie de complexitatea şi 

locaţia lucrării 

 

lei/mp 

 

60,0 

15. Tarif pentru documentaţii istorico-ştiinţifică, în funcţie de complexitatea şi 

locaţia lucrării 

 

lei/oră 

 

15,0 

16. Închiriere teren Lei/mp 7.50 

 

Notă: - Tarifele şi taxele sunt valabile pentru serviciile oferite de Muzeul de Istorie Galaţi şi secţiile acestuia 
din Municipiul Galaţi (str. Mr. Iancu Fotea, Muzeul „Casa Cuza Vodă”, Muzeul „Casa Colecţiilor”) şi din 
judeţ (Casa memorială „C. Negri”, Casa „Hortensia Papadat – Bengescu”, Casa Rurală Suhurlui).  
- Pentru fotografiere şi filmare persoanele juridice vor solicita, în scris, aprobarea conducerii instituţiei. 

 

ANEXA NR. 9 
TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru serviciile oferite de Muzeul de Artă Vizuală Galaţi 

 

Nr. 

crt. 
Denumire U.M. Taxă/Tarif 

1. 

 

 

Taxe de vizitare 

- adulţi  

- copii, elevi, studenţi 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

4,0 

1,0 

2. Abonament anual  

- adulţi 

- copii, elevi, studenţi 

 

lei/abonament 

lei/abonament 

 

80,0 

20,0 

3. 

4. 

Tarif fotografiat  în scop necomercial    

Tarif filmat în scop necomercial 

lei/activitate/zi  

lei/activitate/zi 

5,0 

10,0 

 Tarife prestări servicii       Tarif 

5. 
 

 

 

Expertiză în domeniile: 

- bunuri cu semnificaţie artistică, icoane sec. 

XVIII-XIX, - cercetare/zi; 

 

lei/obiect 

 

 

100,0 
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 - bunuri cu semnificaţie artistică – artă plastică 

românească modernă – cercetare /zi 

 

lei/obiect 

 

100,0 

6. Taxa organizare evenimente (simpozioane, 

lansare de carte, conferinţe de presa, activităţi 

cu caracter festiv etc.) 

lei/ora 200lei/ora<30 pers. 

300lei/ora30<60 pers. 

7. Taxa organizare solicitare expoziţii temporare 

în afara programului 

Lei/ora 500lei/10 zile 

 
Notă: 
- Pentru fotografierea şi filmarea pentru uz personal se va solicita aprobarea conducerii. 
-  În cuantumul taxelor este cuprins şi timbrul pentru monumente istorice (conform art. 51 din Legea 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată). 

ANEXA NR. 10 
 

TAXELE ŞI TARIFELE 
pentru serviciile oferite de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi 

 
Nr. 

crt. 
Denumire U.M. Taxă/Tarif 

 Taxe   Taxă 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Taxe de vizitare:  

Muzeu, Grădina Botanică, Grădina Zoologică Gârboavele: 

- copii, studenţi, pensionari 

- adulţi 

Planetariu şi observaţii solare: 

- copii, studenţi, pensionari 

- adulţi  

Observaţii nocturne (doar la activităţile organizate de instituţie) 

- copil/adult 

 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

lei/bilet 

 

 

1,5 

6,0 

 

3,0 

5,0 

 

3,0 

 Tarife prestări servicii  Tarif 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

9. 

10 

Închiriere Sala Auditorium 

Închiriere spaţiu exterior şi interior al C.M.S.N. Galaţi   

Închiriere sala cursuri, conferinţe, şedinţe, catering  

Închiriere Sala Polivalentă pentru cursuri, şedinţe, conferinţe 

Ceremonie nuntă: 

- stare civilă 

- fotografiat şi filmat 

         - în timpul programului 

     - în afara programului 

Fotografiere şi filmat la cerere (grup sau individual) 

Consultanţă tehnică-ştiinţifică de specialitate 

lei/oră 

lei/mp/lună 

lei/activitate/zi 

lei/oră 

 

lei 

 

lei 

lei 

lei/activitate /zi 

lei/oră 

550,0 

50,0 

350,0 

250,0 

 

400,0 

 

200,0 

250,0 

10,0 

30,0 

 

Notă: 
- În cuantumul taxelor este cuprins şi timbrul pentru monumente istorice (conform art. 51 din Legea 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată). 
- Pentru vizitarea Planetariului şi observaţii solare nu se aplică reducerea de 75% pentru copii şi 
studenţi, întrucât nu este o taxă de acces în muzeu, aceasta se adresează persoanelor pasionate de 
astronomie. 

    

          ANEXA NR. 11 
TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru serviciile oferite de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 

 
Nr. 

crt. 
Denumire U.M. Taxă/Tarif 

1.  Taxe de vizitare   

 - Muzeul satului - Gospodărie tradiţională – Pădurea Gârboavele –

pensionari, copii, elevi, studenţi; 

-Muzeul satului – Gospodărie tradiţională –adulţi; 

-Taxă fotografiere muzeu pentru persoane fizice; 

 lei/persoană 

 

lei/persoană 

lei/aparat 

3,0 

 

5,0 

5.0   
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-Taxă filmare în muzeu pentru persoane fizice; 

-Taxă fotografiere în muzeu pentru profesionişti; 

-Taxă filmare în muzeu pentru Studiouri TV, profesionişti etc. 

lei/aparat 

lei/aparat 

lei/aparat 

10,0 

100,0 

500,0 

2. Tarife prestări servicii   

 - Închiriere Ansamblul ”Doina Covurluiului”; 

- Închiriere Ansamblu cu sonorizare în aer liber; 

- Închiriere Ansamblu cu sonorizare în sală; 

- Închiriere Fanfara ”Valurile Dunării”; 

- Închiriere Sală dansuri/Sala Ronda  (190 mp) 

- Închiriere mansardă (452 mp) 

-Înscriere/Reînscriere pentru toate secţiile Şcolii de artă; 

-Participare Festival Concurs Ceata lui Piţigoi; 

-Participare Festival Concurs Perla Dunării; 

-Participare Festival Concurs Pianul Fermecat; 

-Tarif  anual Şcoala de Artă (curs/extracurs) Instrumente, Balet, Actorie; 

-Taxa anuală Şcoala de Artă (curs/extracurs) Secţia Arte Vizuale; 

-Taxa  eliberare diplome Şcoala de Arte 

- Înregistrare CD (pentru cursanţii Şcolii de Artă) 

- Sonorizare în sală 

- Sonorizare în aer liber 

- Înregistrare CD pozitiv cu suportul lor negativ 

 

- Înregistrare CD pt. realizarea negativelor (suport instrumental) 

 

- Închiriere costum popular fată/băiat 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/pers. 

lei/pers. 

lei/pers. 

lei/pers. 

 

lei/pers. 

lei/pers. 

cursant 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/înregistrare 2 

ore 

lei/înregistrare 3 

ore 

lei/zi 

1.500,0 

3.000,0 

2.000,0 

1.500,0 

210,0 

400,0 

70,0 

150,0 

50,0 

70,0 

 

750,0 

800,0 

50.0 

70,0 

800,0 

1500,0 

110,0 

 

300,0 

 

60 

-Taxa anuală Şcoala de Artă (curs/extracurs) Secţia Canto, muzica uşoară 

şi populară 

-Taxa anuală iniţiere folclor 

-Taxa dans popular (şedinţa 1h şi 30’) 

-Taxa participare expoziţie (participare internaţională 10 euro) 

 

lei/pers 

Pers 

Pers 

Pers 

 

900 

100 

30 

45 

Notă: 

Pentru recalcularea tarifelor s-a ţinut cont de contractele de colaborare şi PFA – urile înregistrate în decursul anului şi 

indicele inflaţiei. 

Criterii privind scutirile de taxe pentru Şcoala de artă: 

 - dacă familia cursantului are probleme financiare deosebite, iar cursantul are aptitudini artistice remarcabile; 

 - dacă cursanţii fac parte din Şcoli cu program special (Centre de asistenţă socială), dar numai cei care au 

aptitudini artistice deosebite; 

 - elevii de liceu, şomerii şi persoanele care participă voluntar la acţiunile Centrului Cultural „Dunărea de Jos” 

Galaţi (repetiţii şi spectacole cu Fanfara „Valurile Dunării” sau cu Ansamblul „Doina Covurluiului”). 

Criterii de reducere a taxei pentru Şcoala de Arte: 

- Pentru un cursant care se înscrie la mai multe cursuri susţinute în acelaşi an şcolar sau dacă se înscriu două 

persoane din cadrul aceleaşi familii, taxa anuală va fi percepută astfel: 

 750-800-900 lei- pentru un singur curs/primul copil înscris 

 550-600-700 lei- pentru al doilea curs/al doilea copil înscris 

 350-400-500 lei- pentru al treilea curs. 

Angajaţii şi copii angajaţilor Centrului Cultural „Dunărea de Jos” vor beneficia de gratuitate pentru frecventarea 

cursurilor. 

Centrele de plasament, instituțiile, asociaţiile şi fundaţiile non profit ce au încheiate parteneriate cu Centrul 

Cultural „Dunărea de Jos” vor beneficia de gratuitate pentru închirierea sălilor destinate conferinţelor, cursurilor şi a altor 

activităţi conexe. 

ANEXA NR. 12 
TAXELE ŞI TARIFELE 

 pentru serviciile oferite de Biblioteca  „V.A. Urechia” Galaţi 

 
Nr. 

crt. 
Denumire U.M. Taxă/Tarif 

   Taxe 

1. Eliberare duplicat permis obişnuit tip laminat lei/permis 1,20 

2. Eliberare duplicat permis tip card (primul permis se 

eliberează gratuit) 

*În cazul pierderii permisului duplicat, la eliberarea unui nou 

lei/permis 3,50 
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permis se plăteşte şi primul permis care se eliberează gratuit 

3. Eliberare permis ocazional – valabil 48 ore 

*Permisul ocazional este anulat automat după 48 ore de la 

emitere 

lei/permis 1,20 

4. Penalizări pentru nerestituirea la termen a 

documentelor împrumutate 

lei/zi/document 0,06 

5. Utilizarea serviciului acces internet peste 

prevederile regulamentului serviciilor pentru public  

*Accesul la serviciile internet este gratuit pentru o oră de 

utilizare, pe baza permisului de intrare 

lei/oră 2,50 

6. Închiriere sala „Mihai Eminescu” (105 mp) pentru 

evenimente socio-culturale cu asigurare 

echipamente şi personal (ecran, videoproiector, 

sonorizare, electrician) 

lei/oră 200,0 

7. Închiriere sala „Mihai Eminescu” (105 mp) pentru 

evenimente socio-culturale fără  asigurare 

echipamente şi personal (ecran, videoproiector, 

sonorizare, electrician) 

lei/oră 120,0 

8. Închiriere sala cursuri Biblionet (32 mp) pentru 

şedinţe maxim 15 participanţi cu asigurare 

echipamente (ecran, videoproiector, sonorizare, 

electrician), dar fără materiale consumabile - coli de 

scris, markere etc. 

lei/oră 60,0 

9. Taxa foto în scop necomercial Lei/activitate 5,0 

10. Taxa filmare în scop necomercial Lei/activitate 10,0 

11. Taxa foto/filmare în scop comercial   

 - în timpul programului de lucru Lei/ora 200,0 

 - în afara orelor de program Lei/ora 300,0 

 TARIFE PRESTĂRI SERVICII  Tarife 

12. Fotocopiere documente   

 - faţă, format A4 – copie alb negru lei/pagină 0,15 

 - faţă – verso, format A4 – copie alb negru lei/pagină 0,20 

 - faţă, format A3 – copie alb negru lei/pagină 0,20 

 - faţă – verso, format A3 – copie alb negru lei/pagină 0,25 

 *pentru color tarifele se dublează   

13. Scanare, maxim 10 pagini   

 - format A4 – rezoluţie 600 dpi lei/pagină 0,25 

14. Scanare documente din Colecțiile Speciale (CS)   

 - carte românească veche până la 1830, carte străină 

veche până la 1750, maxim 10 pag. 

 

lei/pagina 

 

10,0 

 - incunabule, maxim 10 pagini lei/pagina 15,0 

 - manuscrise Lei/pagina 5,0 

 - hărţi, stampe, format A4, maxim 3 documente Lei/pagina 15,0 

 - fotografii maxim 10 bucăţi Lei/buc. 2,0 

 - alte tipărituri din CS, maxim 10 pagini Lei/pagina 2,0 

15. Salvare scanări documente CS, trimitere prin mail Lei/fișier 5,0 

16. Laminare – maxim 10 pagini   

 - format A4 – grosime 125 microni lei/pagină 2,0 

 - format A3 lei/pagină 3,5 

17. Tehnoredactarea computerizată şi listare format A4 

maxim 10 pagini 

 

Lei/pagina 

 

6,0 

 - format A4 font 11 lei/pagină 5,00 

18. Transfer date pe CD, memory-stick cu CD-ul, stick-

ul utilizatorului 

lei/fişier 3,5 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 1 din ianuarie 2017 

19. Spiralare - format A    

 - sub 100 pagini lei/exemplar 8,0 

 - peste 100 pagini lei/exemplar 17,0 

20. Carte broşată (lei/100 pagini) lei/100 pagini 17,0 

21. Carte legată  lei/100 pagini 28,0 

22. Legare-inscripţionare proiecte lei/bucată 28,0 

23. Vânzare carte şi materiale promoţionale(cărţi  

poştale, calendare, alte materiale personalizate) prin 

mini-librăria „Axis Libri”- carte 

lei/exemplar carte 

vândută 

 

1,20 

 

24. Vânzare carte şi materiale promoţionale (cărţi 

poştale, calendare, alte materiale personalizate) prin 

mini-librăria „Axis Libri”- calendar, carte poştală 

etc. 

lei/exemplar 

material promo 

0,60 

 

 

 

25. Cursuri perfecționare 40 ore, formator Lei/cursant 600,0 

26. Imprimare extras legislație din baza de date, alb-

negru 

  

 - faţă, format A4 Lei/pg. 0.30 

 - faţă verso, format A4 Lei/pg 0.50 

  

HOTĂRÂREA NR. 18 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe 
anul 2016 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 704/11.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 58 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 104, alin. (1) lit. c), alin. 
(4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 
dezvoltare a bugetului judeţului Galaţi în sumă de 3.872.516,73 lei înregistrat la încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2016. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Galaţi. 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 
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HOTĂRÂREA NR. 19 

din 26 ianuarie 2017 
 

privind: aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor 
instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 697/19.01.2017            

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a 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 ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi nr. 50/18.01.2017, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 697/19.01.2017; 

Având în vedere prevederile art. 16, 17, 21, 37 alin. (2), 38, 42 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a 
modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a), d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru managementul 
Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2016 după cum urmează: 

- Negoiţă Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Marius Mitrof - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Epure Camelia - Director executiv (Direcţia de Dezvoltare Regională) – reprezentant al 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru 

managementul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2016, alcătuit din funcţionari publici 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 

- Mişurnov Andrei - Şef serviciu – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Stoica George - Director executiv – Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2016 după cum urmează: 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Dumitrescu Mărioara - Arhitect şef – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

la evaluarea managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2016, alcătuit din 
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum 
urmează: 

- Ioniţă Victoriţa - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Mititelu Mihaela - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Stănescu Mădălina - Consilier – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 

 

Art.2. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru managementul 
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2016 după cum urmează: 

- Negoiţă Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 1 din ianuarie 2017 

- Marius Mitrof - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Puşcaş Paul - Secretar al judeţului – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru 

managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2016, alcătuit din funcţionari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 

- Ioniţă Victoriţa - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Mititelu Mihaela - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2016 după cum urmează: 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Grigore Florin - Şef serviciu (Serviciul audit public intern) – reprezentant al Consiliului 

Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

la evaluarea managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2016, alcătuit 
din funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum 
urmează: 

- Mişurnov Andrei - Şef serviciu – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Stoica George - Director executiv – Direcţia economie şi finanţe. 
- Stancu Paula  - Referent – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 

 Art.3. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru managementul 
Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2016 după cum urmează: 

- Negoiţă Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Dumitrescu Mărioara - Arhitect şef – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru 

managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2016, alcătuit din funcţionari publici din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 

- Nedelcu Alina Georgeta - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Zaharia Cristina - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

managementului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2016 după cum urmează: 
- Mitrof Marius - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Epure Camelia - Director executiv (Direcţia de dezvoltare regională) – reprezentant al 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

la evaluarea managementului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2016, alcătuit din 
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum 
urmează: 

- Mihail Geanina - Consilier – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Oprişan Lila - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Stancu Paula - Referent – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 
Art.4. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru evaluarea finală a 

managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi după cum 
urmează: 

- Negoiţă Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - Consilier - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Grigore Florin - Şef serviciu (Serviciul audit public intern) – reprezentant al Consiliului 

Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru evaluarea 

finală a managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, 
alcătuit din funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, 
după cum urmează: 

- Mihail Geanina - Consilier – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Oprişan Lila - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
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(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru  
evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
Galaţi după cum urmează: 

- Mitrof Marius - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Puşcaş Paul - Secretar al judeţului – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

pentru evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi, alcătuit din funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, după cum urmează: 

- Nedelcu Alina Georgeta - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Zaharia Cristina - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Stănescu Mădălina - Consilier – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi şi membrilor 

comisiilor şi secretariatelor. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 30 ianuarie 2017 
 


