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HOTĂRÂREA NR. 250 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.110/02.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere cererea de demisie a doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub 

nr. 12.110/02.11.2021; 
Având în vedere referatul constatator nr. 12.110/02.11.2021; 
Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (10) şi ale alin. (17) din Codul administrativ, adoptat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ. 

 
Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Tribunalului Galați și doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 

HOTĂRÂREA NR. 251 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Bălăbăneşti (U.A.T. a comunei Bălăbăneşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.703/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 63013/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12703/16.11.2021;  
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăbăneşti (U.A.T. a comunei Bălăbăneşti), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Bălăbăneşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
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ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăbăneşti (U.A.T. a comunei Bălăbăneşti) 
 

Având în vedere:  

Acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specific care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major, asistarea persoanelor care din 

cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte capacități și competențe pentru integrarea socială.  

 Din perspectivă funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: 

asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și 

competențe pentru integrarea socială. 

 Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul Asistență socială își definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei. 

 Rolul planificării este de a ajuta instituția să: 

- își definească obiectivele și orientările; 

- își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care le va întreprinde; 

- identifice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul instituției; 

- clarifice resursele pe care le poate folosi și să identifice ce acțiuni trebuie întreprinse. 

 

În întocmirea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2022 s-a ţinut cont, în primul rând, de scopul Compartimentului Asistență socială şi anume prevenirea sau 

limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

 

Categorii de persoane defavorizate cu nevoi speciale care fac obiectul măsurilor prevăzute în planul de acțiune la nivelul comunei Bălăbănești 

1. Copii 

- Din familii aflate în situaţie de risc, fără venituri, cu venituri foarte mici sau care beneficiază de ajutor social; 

- Din familii fără venituri sau cu venituri reduse care beneficiază de alocaţii complementare sau de susţinere pentru familia monoparentală;  

- Copii aflaţi în stare de abandon şcolar;  

- Cu handicap sever, autişti, bolnavi psihici, alte boli incurabile;  

- Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;  

- Ai căror părinţi se află în divorţ. 

 

2.  Alte grupuri și persoane vulnerabile 

- Persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici;  

- Persoane/ Familii lipsite de locuință sau care au condiţii precare de locuit;  

- Familii aflate în risc de abandon familial;  

- Persoane cu deficienţe: fizice, psihice, parte din ele neîncadrate în grad de handicap şi neluate în evidenţa serviciilor de specialitate. 

- Femei/mame defavorizate: fără adăpost, singure, cu mulţi copii minori, abuzate, victime ale violenţei domestice;  

- Vârstnici singuri, fără reprezentanţi legali, fără venituri, cu probleme de sănătate, marginalizaţi social.  

Compartimentul Asistență socială urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale pentru fiecare caz în parte, în funcție de nevoile fiecăruia. 

 

A. BENEFICII SOCIALE 

1. Venitul minim garantat 

Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. În cursul anului 2021 s-au aflat în plată un număr mediu lunar de 56 dosare de acordare a 

venitului minim garantat, pentru care s-au alocat lunar aproximativ 15000 lei. 

Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările 

ulterioare. Pentru anul 2022 a fost estimată o sumă de 20000 lei din Bugetul local. 

 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere.  

În cursul anului 2021, un număr mediu lunar de 13 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, de asistenți personali, în urma încadrării în gradul grav de handicap 

pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Galați, iar un număr 

mediu lunar de 13 persoane au beneficiat de indemnizațiile lunare pentru persoanele cu handicap grav.  

Pentru anul 2022 estimăm că indemnizațiile lunare pentru persoanele cu handicap grav vor fi de aproximativ 20790 lei, iar salariile asistenților personali de 24630 lei. Indemnizațiile de 

concediu pentru persoanele cu handicap grav pe perioada concediului asistentului personal vor fi de aproximativ 19680 lei. 

 

3. Protecţia copilului 

Pentru protecția drepturilor copiilor sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu supravegherea specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea, plasamentul familial sau 

asigurarea unui asistent maternal pentru copiii de pe raza comunei Bălăbănești şi posibila reintegrare în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsuri de protecţie specială. 

Cazurile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. 

Măsurile de protecţie specială instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt monitorizate periodic. Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt 

alocate din fonduri de la Bugetul de stat.  

Prin Compartimentul Asistență socială se monitorizează toţi copiii aflaţi în situaţii de risc de pe raza comunei Bălăbănești.  

În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse se vor efectua anchete sociale și vor fi propuse măsuri de protecție specială, acolo unde situațiile constatate impun acest 

lucru. Având în vedere situaţia socio - economică la nivelul comunei Bălăbănești preconizăm că pe anul 2022 va creşte numărul de copii cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate. Pentru 

prevenirea abandonului şcolar, compartimentul nostru monitorizează situaţia şcolară a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc din evidenţele noastre sau ca urmare a sesizărilor primite. 

Alături de instituţiile de învăţământ, Compartimentul Asistență socială participă la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor sociale. Totodată, copiii a 

căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sunt monitorizați periodic, iar persoanele în grija cărora rămân sunt cons iliate cu privire la obligativitatea delegării de către instanță a 

exercițiului drepturilor părintești. 

Se menţine şi se dezvoltă colaborarea cu toate instituţiile statului şi cu toate asociaţiile, fundaţiile şi ONG – urile care se ocupă de problematica copiilor şi tinerilor. 

 

4. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare 

În anul 2021 a fost necesară suma de 2000 lei de la Bugetul local pentru ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare care se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru anul 2022 estimăm un necesar în cuantum de aproximativ 2500 lei, provenit, de asemenea, de la Bugetul Local. 

 

5. Alocaţia pentru susținerea familiei 

Alocaţia pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile cu 

venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate din Bugetul de stat prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

Având în vedere faptul că în cursul anului 2021 au fost în plată 12 titulari de dosar şi că numărul solicitărilor de acordare este aproximativ același cu numărul de încetări, estimăm că în anul 

2022 se va menține același număr de dosare în plată. 

 

6. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

Conform Legii nr.226/2021 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri 

de la Bugetul de stat familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse. Numărul de beneficiarilor de ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne pentru perioada noiembrie 2020 – martie 2021 a 

fost de aproximativ 20 de familii şi persoane singure. Estimăm că vor fi aproximativ 70 de beneficiari de ajutor de încălzire și în perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022. 

 

7. Tichete sociale de grădiniță 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate se acordă tichete sociale în valoare de 

100 lei lunar, sumele fiind suportate de la Bugetul de stat. În anul 2021 au fost acordate tichete sociale unui număr de 9 familii și estimăm că și în anul 2022, din cauza situației pandemice în 

continuă desfășurare, se va înregistra același număr de dosare. 

 

Indicatori 

Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru 2022. 

Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatori:  

- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială; 

- existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere, realizarea unui studiu în acest sens; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

- măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieții beneficiarilor de servicii sociale pe baza rezultatelor studiului; 

- stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în funcţie de nevoile apărute.  

 

B. OBIECTIVE GENERALE 

Pentru anul 2022 Compartimentul Asistență socială îşi propune următoarele obiective generale: 

Obiectivul general strategic: Consolidarea unui cadru coordonat al înfiinţării şi organizării serviciilor sociale de calitate, sustenabile, în concordanţă cu nevoile şi situaţiile de dificultate 

identificate, pentru a se realiza o acoperire echilibrată a dezvoltării acestora pe teritoriul comunei. 

Obiective operaţionale: 

- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel comunal; 

- Dezvoltarea şi diversificarea unei reţele de servicii sociale complementare, orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale; 

- Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţilor locale pentru crearea/menţinerea serviciilor sociale de prevenire a situaţiilor de risc şi vulnerabilitate; 

- Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile pentru furnizarea serviciilor sociale. 

  

Obiective în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului 

- Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor prin creşterea gradului de informare a populației cu privire la drepturile copilului;  

- Prevenirea separării copiilor de părinți prin dezvoltarea serviciilor de prevenire; 

- Diminuarea riscurilor la care sunt supuşi copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate; 

- Creşterea responsabilității comunității în prevenirea separării copilului de familie; 

- Dezvoltarea serviciilor de asistență și suport pentru familiile copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială; 

- Dezvoltarea/Creşterea/Menținerea calității serviciilor destinate copiilor; 

- Promovarea adopției şi plasamentului. 

 

Obiective în domeniul promovării și protecției drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități 

- Evaluarea/reevaluarea persoanelor cu handicap în vederea elaborării unui plan de servicii complet capabil să răspundă nevoilor acestora; 

- Prevenirea instituţionalizării şi promovarea îngrijirii persoanelor cu handicap în propria familie; 

- Menținerea rețelei de asistenți personali profesionişti care să asigure îngrijirea şi integrarea persoanelor cu handicap în societate; 

- Promovarea integrării socio‐profesionale a beneficiarilor ca persoane active în măsură de a‐şi controla viața; 

- Continuarea procesului de accesibilizare a mediului fizic, informațional al transportului şi clădirilor; 

- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor cu dizabilitǎți în vederea combaterii marginalizării şi prejudecăţilor existente; 

- Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituții publice şi organizații private. 

 

Obiective generale privind victimele violenței în familie 

- Prevenirea violenței în familie în vederea diminuării fenomenului; 

- Protecția potențialelor victime ale violenței în familie și responsabilizarea agresorilor prin constituirea unui cadru instituțional integrat și adoptarea unor măsuri specifice. 

 

Obiective generale privind asistența persoanelor vârstnice: 

- Sprijinirea dezvoltării capacitații autorităților locale de a accesa fonduri în vederea prevenirii instituționalizării vârstnicilor prin crearea de servicii comunitare; 

- Dezinstituționalizarea persoanelor vârstnice pentru care există posibilități de îngrijire la domiciliu şi de reintegrare socio‐familială; 

- Combaterea marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor vârstnice; 

- Extinderea parteneriatelor publice şi private în vederea diversificării serviciilor sociale oferite vârstnicilor; 

- Formarea/perfecționarea personalului care lucrează în sistemul de protecție a persoanelor vârstnice, dezvoltarea şi profesionalizarea rețelelor de îngrijitori. 

 

Strategiile naționale 

Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014, cu următoarele obiective generale: 

- Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate; 

- Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile; 

- Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă; 

- Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc. 

 

Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.655/2016, cu următoarele obiective generale: 

- Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 

- Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții; 

- Eliminarea discriminării și asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilități; 

- Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv 

la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii; 

- Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități; 

- Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la condiţii de trai decente pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor; 

- Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă  atenție problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai 

aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc; 

- Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informațiilor și datelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate. 

Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015–2022, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015, cu următoarele obiective 

generale: 

- prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice; 

- promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice; 

- obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată.  

Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2022 aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 385/2018, cu următoarele obiective generale: 

- Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice; 

- Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime; 

- Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale; 

- Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice.  

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăbăneşti ( U.A.T. a comunei 

Bălăbăneşti ) 

cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local* 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

 

Nr 

crt 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 

A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 
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B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale propuse pentru a fi 

înființate 
B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

Centru de zi 

pentru 

consiliere și 

sprijin pentru 

părinți și copii 

aflați în situații 

de dificultate 

8899CZ-F-I 

Copiii și 

familiile 

acestora care se 

află în situații de 

dificultate 

Nr. benef. / zi 

 

 

20 

H 500mp 

-asistent 

medical 

-asistent 

social 

-personal 

îngrijire 

- - - - POR - 

 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în Legea 98/2016.  

Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 3 fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare. 

       

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

(iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial; 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 

8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

a) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

b) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 4 4000 lei 

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. 13 10000 lei 

 

Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 38, lit. A din Legea nr. 448/2006 republicată, asistenții personali au obligația să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de primărie.  

Vor fi abordate în cadrul sesiunilor de calificare/ instruire următoarele teme: 

- consolidarea și dezvoltarea competenței asistentului personal de a realiza corect îngrijiri primare; 

- consolidarea și dezvoltarea competenței asistentului personal privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentație și hrănire; 

- adaptarea mediului la nevoile beneficiarului; 

- comunicarea între asistentul personal și persoana cu dizabilități; 

- asigurarea integrării școlare și profesionale și a educației permanente. 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/ Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

a) Pentru asistenți sociali: nr. - 0; buget estimat - nu este cazul; 

b) Pentru psihologi: nr. - 0; buget estimat - nu este cazul. 

 

HOTĂRÂREA NR. 252 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
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Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.713/18.11.2021 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 63004/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12713/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Bălăşeşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 
ANEXĂ 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 
 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti) 

 

Introducere 

Prezentul Plan de acțiune s-a elaborat avându-se în vedere: 

- Legea asistenței sociale nr.292/2011; 

- Hotărârea Guvernului nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor –cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;  

- Ordin nr.1086/2018 privind aprobarea modelului –cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului 

local/Consiliului General al Municipiului București ;  

- Strategia locală de dezvoltare a compartimentului de asistență socială Bălășești pentru perioada 2021-2026  

 a) Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 383/2015, direcția de acțiune/obiectiv operațional: incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse sărăciei sau excluziunii sociale; 

b) Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr.1113/2014; 

  

        Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei  Bălășești (U.A.T comuna Bălășești) 

cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

Capitolul I. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

La nivelul comunei Bălășești este înfiinţat Serviciul Public de Asistență Socială având regim de compartiment funcțional care acorda servicii sociale  pe perioada nedeterminata. 

         În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al comunei Bălășești  sunt prevăzute următoarele funcții :  1  funcționar public –inspector cu studii superioare cu atribuţii  de 

asistenţă  socială, 1 post contractual - inspector. 

         Prin Hotărârea Consiliului Local nr.24 din 25.05.2018 s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistență  Socială al comunei Bălășești , 

conform prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.  

         Serviciul Public de Asistență Socială al comunei Bălășești este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, 

înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

          În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială, S.P.A.S. al comunei Bălășești îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Bălășești , prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea  potenţialului comunităţii 

în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.  

Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  

a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

b) familii monoparentale; 

c) familii tinere; 

d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

c) familii cu climat social defavorabil;  

d) abandonul şcolar; 

e) probleme de sănătate; 

B. Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 
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a) sănătatea precară; 

b) venituri mici în raport cu necesităţile; 

c) izolare, singurătate; 

d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt : 

a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă ; 

b) lipsa locurilor de muncă protejate;  

c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 

e) situaţia materială precară;       

f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari: 

a) Persoane adulte cu dizabilităţi :75 ;   

b) Copii cu dizabilităţi: 6 ;  

c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 195 de dosare şi  530 de persoane; alocații pentru susținerea familiei: 75 de dosare si 160 de persoane );  

d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 30 ;  

e) Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 20; 

f) Indemnizaţii de însoţitor pentru persoanele cu handicap grav:  20 

  

        Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Bălășești  pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public de Asistență Socială de la nivelul comunei 

Bălășești este următoarea: 

      - 2 persoane responsabile de evidența beneficiilor de asistență socială și cu  atribuții în domeniul serviciilor sociale. 

       Finanțarea serviciilor sociale 

       Finanţarea S.P.A.S. al comunei Bălășești se asigură din bugetul local . Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local,si bugetul de stat 

      Servicii sociale propuse a fi înființate 

      Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 

B 

Număr 

benef./zi 

H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

Capitolul II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local  

2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul S.P.A.S. de la nivelul comunei Bălășești  au următoarele 

obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii;   

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planului anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin 

în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

2.2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere . 

2.3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local ; 

2.4 Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

2.5. Organizarea de întâlniri intre furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,  asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

2.6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

 

Capitolul III. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

Tip curs/sesiune Personal Nr. de persoane Buget estimat Sursa de finanțare 

De perfecționare Inspector cu atribuții de asistență 

socială 

 

      1 

1000 Buget  local 

De calificare - - - - 

Instruire Inspector cu atribuții de asistență 

socială 

        1 1000 Buget Local 

Îndrumare metodologică - - - - 

 

        Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2022 la nivelul  Serviciului Public de Asistență Socială al  comunei Bălășești au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor 

vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune  socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor  şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, 

victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.        

        Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei  persoane, 

precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. 

          Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi 

serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi 

demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.  

          Funcţionarii din cadrul S.P.A.S. al comunei Bălășești îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi 

grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de 

comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie făcând persoanele vârstnice. 

          Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare. 
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HOTĂRÂREA NR. 253 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.700/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61993/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12700/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Barcea, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea) 
 

Având în vedere Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului  Local Barcea nr.12 / 24.03.2014  

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)  

cuprinde:  

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

C. Serviciile sociale existente la nivel local 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

Nr 

crt 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitate 

Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1. 8810-I-D-II 

Îngrijiri personale la domiciliul  

(acordate de îngrijitori, 

persoane, asistenți personali 

profesioniști) 

25 integral 10% - 90% - - 

2 8790 SF-C Copii minori - - - - 100%   

TOTAL - - - - - - - - - 

 

D. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/spațiu 

necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi înființate 
B 

Număr H C D E F G 
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benef./zi 

Cămin pentru persoane 

vârstnice 

8730 CR- V-

I, II, III 

Persoane 

vârstnice, 

serviciu social 

cu cazare 

- - - - 100000 lei - - - - - 

Servicii pentru copilul 

aflat in plasament la 

rude / familii / 

persoane, precum si la 

asistent maternal 

            

Grădiniță cu program 

prelungit 
 

Copii vârste 

preşcolară 
    400000 lei      

E. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în* Ordinul președintelui Agenției naționale pentru achiziții publice nr. 281/2016. 

  Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

 

F. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare: 

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local*: 

a) Cămin pentru persoane vârstnice 

b) Grădinița cu program prelungit. 

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții;  

3. Bugetul estimat al programului de subvenționare.............. . 

       

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 797/2017 

 

9. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

f) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

g) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

h) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

i) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

(iv) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

(v) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

(vi) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

j) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial; 

10. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

11. Telefonul verde; 

12. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

13. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

14. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

15. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 

16. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

2. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

d) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 25000 lei 

e) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul din centre 10 55000 

f) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. 5 - 

g) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară, etc.: 

Teme de interes Număr de persoane Buget estimat 

- - - 

e)  participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național*; 

f)  altele: ........................................... 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

a) pentru asistenții sociali*: nr. ..................; buget estimat ............... ; 

b) pentru psihologi: nr. .............................. ; buget estimat .............. ; 

c) etc. 

 

HOTĂRÂREA NR. 254 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al oraşului Bereşti  (U.A.T. a oraşului Bereşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.690/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61983/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12690/16.11.2021; 
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Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Bereşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 
ANEXĂ 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 
 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti) 

 
Având în vedere: 

1) Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bereşti nr. 7 din data de 28.02.2019; 

2)  Minuta consultării  în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată în data de 07.10.2021 cu furnizorii publici şi privaţi de pe raza UAT Bereşti;  

 

Obiective specifice de acţiune: 

►Obiectiv specific nr. 1: implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale,  corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari; 

►Obiectiv specific nr. 2: înfiinţarea unui sistem de furnizare a unor categorii de servicii sociale la nivelul orașului Berești, județul Galați . 

►Obiectiv specific nr. 3: realizarea unor parteneriate public-public, public-privat, cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale, adaptate nevoilor sociale şi resurselor 

disponibile la nivelul orașului Berești, judeţul Galați iniţiate şi realizate după efectuarea unei analize referitoare la nevoile sociale şi priorităţile comunităţii locale. 

►Obiectiv specific nr. 4: dezvoltarea în rândul cetăţenilor tineri a ideii de voluntariat pentru implicarea activă în acţiuni sociale. 

 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti ( U.A.T. a oraşului Bereşti ) este 

structurat în 3 capitole, respectiv: 

►capitolul I: Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

►capitolul II: Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local / judeţean; 

►capitolul III: Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale; 

 

Capitolul l 

Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

La nivelul UAT orașul Berești, județul Galați serviciile de asistență socială și de autoritate tutelară sunt asigurate prin intermediul unui serviciu public, cu activitate pe 

durată nedeterminată, organizat la nivel de compartiment potrivit Hotărârii Consiliului Local al orașului Berești, judeţul Galați nr. 35 / 19.12.2018 privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții al funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului orașului Berești, județul Galați și din Serviciile Publice de interes local. 

În cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, județul Galați sunt prevăzute următoarele funcţii: 

- 1 funcționar public pe postul de inspector, cu studii superioare; 

- 1 funcționar public pe postul de referent, cu studii medii. 

 

Prin H.C.L. nr. 23/29.04.2021  privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti, s-a prevăzut un număr de                                                                                                                                                   

12 posturi asistenţi personali. 

 

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, județul Galați este o structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 

serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului localității, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi 

aflate în nevoie socială, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, judeţul Galați, îndeplineşte în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul UAT orașul Berești prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de  sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului 

comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor, care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 

asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile, care desfăşoară activităţi in domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile. 

 

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, judeţul Galați, execută acţiuni în urma cărora sunt identificate categorii de persoane sau grupuri vulnerabile şi 

problemele cu care aceștia se confruntă: 

 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate, respectiv: copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului,  familii monoparentale şi 

familiile tinere. Problemele sociale cu care aceasta categorie se confruntă sunt: 

a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

c) familii cu climat social defavorabil; 

d) abandonul şcolar; 

e) probleme de sănătate. 

 

B. Persoanele vârstnicele ale căror probleme sociale sunt: 

a) sănătatea precară; 

b) venituri mici în raport cu necesităţile; 
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c) izolare, singurătate; 

d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent. 

 

C. Persoanele cu handicap (minori sau adulţi) care de cele mai multe ori întâmpină probleme  cu accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă, situaţia materială precară, probleme în ceea ce 

priveşte lipsa locurilor de muncă protejate, atitudinea discriminatorie a societăţii, lipsa profesioniştilor în servicii specializate şi lipsa centrelor rezidenţiale/de zi, specializate pe tipuri de 

handicap. 

 

Tipurile de situaţii de dificultate, persoane vulnerabile, dependente sau aflate în risc social şi estimarea numărului de beneficiari; 

1. Persoane adulte cu dizabilităţi : numărul acestora este 97; 

2. Copii cu dizabilităţi: 9; 

3. Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav: 8; 

4. Indemnizaţii echivalente cu salariul asistentului personal: 22; 

5. Familii/persoane singure cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat 99 familii/persoane singure şi 30 beneficiari de alocaţii pentru susţinerea familiei: 129; 

6. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate:19; 

7. Persoane vârstnice în situaţii de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): un număr de 85  persoane cu vârsta cuprinsă între 80 şi 95 ani care locuiesc împreună cu familia; 

 

Structura de personal aprobată de către Consiliul local pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistenţă Socială de la nivelul UAT orașul Berești, judeţul 

Galați  este următoarea: 

a) persoana responsabilă de evidenţă şi plata beneficiilor de asistenţă socială; 

b) persoana cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali. 

 

 Finanţarea serviciilor sociale 

Finanţarea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială al UAT orașul Berești, judeţul Galați se asigură din bugetul local şi din cote defalcate din TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi 

beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 

 

Servicii sociale propuse a fi înfiinţate 

Întrucât problemele cauzate de pandemie nu au făcut posibilă îndeplinirea obiectivului propus pentru anul 2021, în anul 2022 continuăm demersurile pentru identificarea şi 

amenajarea unui spaţiu locativ pentru adăpostirea temporară a victimelor violenţei domestice care priveşte atât persoana agresată cât şi agresorul pentru care s-a dispus măsura evacuării 

temporare din domiciliu. 

De asemenea, pentru anul 2022 ne propunem înfiinţarea unui ,,Serviciu social fără cazare” pentru persoane vârstnice, de tipul Centru de zi de socializare şi petrecere a timpului 

liber (tip club).   

 

Capitolul ll 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local / judeţean 

 

2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială de la nivelul 

UAT orașul Berești, judeţul Galați  au următoarele obligaţii principale: 

a)  asigurarea informării comunităţii; 

b) transmiterea trimestrial, in format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 

c) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale in scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planului anual de acţiune; 

d) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor / structurilor cu atribuţ ii in monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin 

în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

2.2. Obligaţia prevăzută la paragraful 2.1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie a localității (http://orasulBereşti.ro/) a informaţiilor privind: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local; 

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare ( formulare / modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc.). Aceste informații se actualizează cel puţin lunar. 

d) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 

e) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar; 

f) serviciile sociale care funcţionează în cadrul / sub coordonarea serviciului public de asistenţă socială, nr., cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul, tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial / anual; 

g) situaţii statistice, care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului - se actualizează cel puţin anual; 

h) informaţii privind alte servicii de interes public, care nu au organizate compartimente specializate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (spre exemplu servicii de ocupare a forţei de 

muncă) - se actualizează cel puţin trimestrial. 

2.3. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale; 

2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local; 

2.5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

2.6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

2.7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, medierea socială etc.; 

2.8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

Capitolul lll 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului, care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii / instruire etc.: 

 

Tip curs/sesiune      Personal  Număr de  persoane      Buget estimat Sursa de finanțare 

De perfecţionare Asistenţi sociali 2 1.000 Buget local 

De calificare - - - - 

Instruire Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 10 1.500 Buget local 

Îndrumare metodologică - - - - 

 

Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2022 la nivelul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, județul Galați au drept scop exclusiv, sprijinirea / 

consilierea persoanelor vulnerabile (copii si persoane vârstnice), prevenirea şi combaterea sărăciei, a riscului de excluziune social (acţiuni care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără 

venituri sau cu venituri reduse), si a victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate. 

Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea privind realizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială 

şi serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi 

demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.  

Aplicarea Planului de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenţă socială, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 

 
 
 
 
 

http://orasulberesti.ro/
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HOTĂRÂREA NR. 255 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Bereşti–Meria (U.A.T. a comunei Bereşti–Meria)  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.710/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 63007/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12710/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Bereşti-Meria, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria) 
 

Introducere 

       Prezentul Plan de acțiune s-a elaborat avându-se în vedere Strategia locală de dezvoltare a comunei Bereşti-Meria în perioada 2021-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 18 

din 17.03.2021, cu următoarele obiective specifice de acțiune: 

•Obiectiv specific 1: implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari; 

•Obiectiv specific 2: înfiinţarea unui sistem de furnizare a unor categorii de servicii sociale la nivelul comunei Bereşti-Meria; 

•Obiectiv specific 3: realizarea unor parteneriate public-public, public-privat, cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale, adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile 

la nivelul comunei Bereşti-Meria, iniţiate şi realizate după efectuarea unei analize referitoare la nevoile sociale şi priorităţile comunităţii locale; 

 •Obiectiv specific 4: dezvoltarea în rândul cetăţenilor tineri a ideii de voluntariat pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.    

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei 

Bereşti-Meria) cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

Capitolul I 

 Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale  

 

Înființarea și administrarea serviciilor sociale 

         La nivelul comunei Bereşti-Meria este înființat Serviciul Public Local de Asistență Socială şi acreditat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată. 

         În cadrul Serviciului Public Local  de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria sunt prevăzute următoarele funcții : 1 funcționar public pe postul de inspector, cu studii 

superioare, profil administrație publică  si 1 funcţionar public pe postul de referent, cu studii medii.   

         Prin H.C.L nr.13 din 22.03.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria, conform 

prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.  

         Prin H.C.L. nr. 26/2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Berești-Meria, s-a prevăzut un număr de 35 posturi 

asistenți personali. 

        Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Berești-Meria este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 

sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

         În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Berești-Meria, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului 

comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi  

cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile. 

  Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt :  
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         a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

         b) familii monoparentale; 

         c) familii tinere; 

         d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

         a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

         b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

         c) familii cu climat social defavorabil;  

         d) abandonul şcolar; 

         e) probleme de sănătate; 

  B. Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

         a) sănătatea precară; 

         b) venituri mici în raport cu necesităţile; 

         c) izolare, singurătate; 

         d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

         e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

  C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

        a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă   

        b) lipsa locurilor de muncă protejate; 

        c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

         d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 

         e) situaţia materială precară;       

         f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari    

          1. Persoane adulte cu dizabilităţi :  105 

         2. Copii cu dizabilităţi: 13       

          3. Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 66, alocații pentru susținerea familiei: 53 )   

          4. Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 6    

          5. Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 32 

          6. Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav : 33 

 

     Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Bereşti-Meria pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistență Socială de la nivelul comunei 

Bereşti-Meria este următoarea: 

          a) persoana responsabilă de evidenţa şi plata beneficiilor de asistenţă socială; 

          b) persoana cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.  

           Finanțarea serviciilor sociale 

       Finanţarea Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti – Meria se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă 

socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.  

           Servicii sociale propuse a fi înființate 

          În anul 2022 la nivelul comunei Bereşti-Meria este necesar înfiinţarea unui Centru social de zi pentru persoane vulnerabile (persoane vârstnice singure, mame şi copii 

victime ale violenţei domestice). 

 

Capitolul II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean 

 

     2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local  de Asistență Socială 

de la nivelul comunei Bereşti-Meria au următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii;   

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora,  

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planului anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra  beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin 

în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

2.2. Obligaţia prevăzută la paragraful 2.1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie (www.comunaberesti-meria.ro) a informaţiilor privind: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local; 

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare -formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. -se actualizează cel puţin lunar; 

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:    

              (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar ;  

             (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

             (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului - se actualizează cel puţin anual;      

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (spre exemplu servicii de ocupare a forței de 

muncă)- se actualizează cel puţin trimestrial; 

2.3. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării 

evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

  2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local ; 

  2.5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

  2.6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,  asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

2.7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială 

respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

  2.8. Mesaje de interes public transmise prin presă 

 

Capitolul III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 1000 lei 

        Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2022 la nivelul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor 

vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor  şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, 

victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.        

       Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei  persoane, precum şi 

familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. 

         Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile 

sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, 

precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.  
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         Funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a 

persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de 

ajutorul acordat de stat sau de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie făcând persoanele vârstnice.  

         Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 256 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.701/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 63015/16.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12701/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Buciumeni, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 
ANEXĂ 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 
 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni) 

 

Având în vedere:  

 Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Buciumeni nr. 9/31.03.2017, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile 

de acţiune: 

- Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari); 

- Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), 

date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum 

şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;  

- Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Buciumeni; 

- Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul 

comunei Buciumeni, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 

- Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 

               

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni ( U.A.T. a comunei 

Buciumeni ) 

cuprinde: 

4. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 

5. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

6. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

G. Serviciile sociale existente la nivel local* 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

Nr 

crt 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 

A B C 

1. - - - - - - - - - 
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TOTAL - - - - - - - - - 

 

H. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 

B 

Număr 

benef./zi 

H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

             

 

              Pentru anul 2022 Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Buciumeni  îşi propune următoarele obiective generale:  

Obiectiv 1. Eficientizarea activităţii în cadrul acestui compartiment , prin următoarele activităţi: 

- consultarea persoanelor   care au atribuţii în domeniu; 

- stabilirea sarcinilor; 

- actualizarea fişelor de post; 

-  actualizarea procedurilor de lucru şi revizuirea lor în funcţie de modificările legislative ; 

- desemnarea responsabilităţilor si aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurilor de către persoanele cu atribuţii în domeniu; 

- punerea în aplicare a măsurilor stabilite de guvern şi aplicarea legislaţiei în vigoare; 

Obiectiv 2.  Instruirea personalului 

- Participarea personalului la cursuri de instruire şi perfecţionare. 

Obiectiv 3. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în comuna Buciumeni 

 Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale/beneficii sociale, oferite în cadrul serviciului. 

Obiectiv 4: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor din domeniul social, în funcţie de nevoile identificate 

- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 

unor obiective comune în acest sens; 

- folosirea experienţei acumulate şi consultarea personalului implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 

- referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectiv 5: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 

- evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 

- întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 

- asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; 

- folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

- susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 

- monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

- acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

- valorificarea feedback-ului primit de la beneficiari, parteneri, comunitate. 

Obiectiv 6: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate 

- Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate; 

- realizarea şi distribuirea de materiale informative cu privire la măsurile de asistenţă socială; 

- implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, primar, viceprimar) în problematica socială; 

- educaţie sanitară în şcoli; 

- implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

Obiectiv 7: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social 

- identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare; 

- încheierea de convenţii de parteneriat; 

- crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor 

acestora. 

Obiectiv 8: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială 

- identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie. 

       

 C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune.  

 Finanţarea Compartimentului de Asistență Socială al comunei Buciumeni se asigură din bugetul local   Finanţarea serviciilor sociale şi a  beneficiilor de asistenţă socială se asigură 

din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.   

               D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 

cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 

- Asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute de lege, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot acţiona prin iniţierea unor proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale iar prin  Compartimentul de Asistenţă Socială Consiliul 

Local Buciumeni  va sprijini iniţiativa acestora atât sub aspect metodologic cât şi sub aspect legislativ. 

- Compartimentul de Asistenţă Socială urmăreşte pentru anul 2022 şi încheierea de protocoale/convenţii de colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile recunoscute şi acreditate de lege, care se 

află pe raza administrativ teritorială a comunei Buciumeni. 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

17. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

k) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

l) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

m) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

n) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

(vii) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

(viii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

(ix) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

o) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial; 

18. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

19. Telefonul verde; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

20. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

21. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

22. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

23. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 

24. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

3. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

h) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 1500 lei 

i) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

j) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. 9 2250 

k) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară, etc.: 

Teme de interes Număr de persoane Buget estimat 

1.Asigurarea implementării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter 

personal 

  

2 Modalităţi eficiente de lucru în echipă   

3. Managementul resurselor umane şi noutăţi legislative   

4.Controlul financiar preventiv al operaţiunilor efectuate privind fondurilor 

publice şi patrimoniului public. 

  

5. Comunicarea ca instrument de îmbunătăţire a performanţelor individuale şi 

organizaţionale 

  

e)  participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național*; 

f)  altele:  

 Întâlniri de lucru organizate cu: 

- Furnizorii de servicii sociale acreditaţi publici şi privaţi; 

- Reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ; 

- Asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 

- Reprezentanţi ai pensionarilor; 

- Reprezentanţi ai DGASPC Galaţi, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi, Casa Judeţeană de Pensii, Inspectoratului Şcolar al judeţului Galaţi, Agenţia Judeţeană  pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă. 

- Reprezentanţi ai ONG-urilor în domenii precum protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ocrotirea persoanelor cu dizabilităţi; 

Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 257 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.686/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61987/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12686/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Cosmeşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
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ANEXĂ 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 
 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti) 

 

Conform Ordinului nr. 1086/2018 ce prevede modelul - cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local, 

Compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosmești, judeţul Galaţi, a întocmit Planului anual de acţiune privind serviciile sociale.   

 

            Compartimentul de asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment 

funcţional în aparatul de specialitate al primarului, denumit în continuare Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat: 

 Ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistenţă Socială ; 

 Ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative din domeniu. 

 Ca urmare a apariţiei unor cazuri noi care nu au fost prinse în prezentul Plan. 

 

Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: 

asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi 

competenţe pentru integrarea socială. 

Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistenţă Socială îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii sale. 

Rolul planificării este de a ajuta instituţia şi administraţia locală să: 

   îşi definească obiectivele şi orientările; 

 îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 

 identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 

 să clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice acţiunile ce trebuie să l e   întreprindă. 

 Să aibă capacitatea de a identifica facil cazurile de risc social apărute pe raza administrativă. 

          Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale se elaborează de către autorităţile publice locale, prin Compartimentul de  Asistenţă Socială, în conformitate cu măsurile şi acţiunile 

prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în comuna Cosmeşti, jud. Galaţi, aprobată prin HCL 63/27.11.2014 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, privind 

asistenţa socială. 

Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială, date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 

serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privaţi, programul de subvenţionare, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri 

elaborate de SPAS Cosmeşti, reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor factorilor analizaţi în procesul de realizare şi dezvoltare a unui sistem de asistenţă socială coerent, adaptat 

nevoilor locale ale com. Cosmeşti. 

Planul local de acţiune urmăreşte dezvoltarea serviciilor promovate, precum şi crearea altora noi, pentru acoperirea unor cerinţe în creştere, pe fondul accentuării gradului de sărăcie a 

populaţiei. 

Caracteristicile principale ale planului de acţiune 

 În cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Cosmeşti măsurile de asistenţă socială se realizează consecvent şi cu prioritate în favoarea persoanelor şi familiilor în dificultate 

sau susceptibile de a deveni social-dependente, pentru prevenirea sau ameliorarea situaţiei de dificultate şi atenuare a consecinţelor acesteia, precum şi pentru menţinerea unui nivel decent de 

viaţă al persoanei sau familiei, prin acordarea unui sprijin suplimentar, constând în prestaţii şi servicii sociale. Acestea reprezintă ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială şi creşterii incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt 

servicii de interes general şi se organizează în forme sau structuri diverse, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. 

            Serviciile sociale au un caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul 

social de viaţă al acesteia. 

Toate aceste măsuri sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, respectarea drepturilor şi libertăţilor proprii, dreptului la opinie şi liberă alegere a 

măsurii sociale potrivită fiecărui caz. 

În vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfăşurarea activităţii serviciului se pune accent pe dezvoltarea serviciilor de informare şi centralizare a informaţiilor privind 

obiectivele sociale şi serviciile sociale la care poate apela, dar în acelaşi timp dezvoltarea unei relaţii nu numai informaţionale cu cetăţeanul, ci şi stimulative şi participative. 

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfăşurarea de acţiuni ce vizează prevenirea situaţiilor de risc şi combatere a acestora, prin educarea şi 

informarea adecvată a tinerilor, părinţilor şi familiilor în ansamblul lor. 

  În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate 

în nevoie socială Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

    a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea 

potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

    b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

    c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

    d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 

asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;  

    e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile. 

Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele: 

    a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială; 

    b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; 

    c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi 

pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

    d)întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru 

aprobare; 

    e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii; 

    f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

    g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în 

funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

    h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; 

    i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială; 

    j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

      Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele: 

    a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o 

perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia; 

    b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date 

detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

    c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

    d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

    e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

    f) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

    g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 

    h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de 

asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; 

    i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale; 

    j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale; 

    k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

    l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

    m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, 

fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate; 

    n) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;  

    o) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 
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    p) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; 

    q) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari; 

    r) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările 

ulterioare; 

    s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

În aplicarea atribuţiilor de la lit. a) şi b), Compartimentul organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale 

beneficiarilor.  

În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale: 

    a) asigurarea informării comunităţii; 

    b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

    c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;  

    d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

şi a planului anual de acţiune; 

    e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ 

structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.  Obligaţia prevăzută la lit. a) se realizează prin 

publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind: 

    a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.; 

    b) informaţii privind beneficiile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; 

    c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

    În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizează următoarele: 

    a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială 

respectivă; 

    b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi 

de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 

    c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

    d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana 

are dreptul;  

    e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare; 

    f) acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Compartiment în planul de acţiune; 

    g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale; 

    Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri 

sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele: 

    a) servicii de consiliere şi informare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse; 

    b) servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării 

şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie 

socială etc.; 

    c) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul 

sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia,  de consiliere 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, de informare şi sensibilizare a populaţie, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familial. 

   Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:  

    a) servicii de asistenţă şi suport. 

      Complementar, în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Compartimentul: 

    a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi 

sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

    b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

    c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; 

    d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

    e) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

    f) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

    h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia; 

    i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali; 

    j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

    k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din 

acest domeniu. 

       Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:  

    a) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale. 

      Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi 

sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.  Complementar, Compartimentul: 

    a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi 

informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale; 

    b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

    c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 

    d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii; 

    e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

    f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului 

delincvent; 

    g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în 

îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

    h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii; 

    i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială şi a fost reintegrat în familia sa; 

    j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu; 

    k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes 

local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială. 

       Consiliul local a aprobat prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului, pe baza prevederilor regulamentului-cadru şi a fost adus la cunoştinţa personalului 

din compartiment. 

    Toate atribuţiile Compartimentului, prevăzute mai sus, se completează cu alte atribuţii, în funcţie de necesităţile sociale a le comunei ce pot fi identificate ulterior, cu respectarea prevederilor 

legii.  

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti ( U.A.T. a comunei 

Cosmeşti ) cuprinde: 

 

1.Date  privind  administrarea , înființarea și finanțarea  serviciilor sociale – capitolul I; 

2.Planificarea  activităților  de informare  a publicului cu privire la serviciile sociale  existente la nivel local/județean – capitolul II; 

3.Programul de formare  și îndrumare  metodologică  a personalului  care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 

CAP I 

ADMINISTRAREA, ÎNFIINȚAREA ȘI FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE 

A. Servicii sociale existente la nivel local 

Nr

Crt. 

Cod serviciu 

social,conform 

Nomenclatoru-lui 

Denumirea 

serviciuli social 

Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare , pentru serviciile sociale existente: 

Buget  

local 

Buget județean Buget de stat Contribuții Persoane 

beneficiare 

Alte surse 
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serviciilor sociale 

 - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - -  

 

Nu avem servicii sociale la nivel local. Avem un Compartiment de asistenţă socială, prevăzut cu trei posturi, din care două sunt ocupate .  

 

       B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

              

 

Denumire serviciu 

social propus 

Cod serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

 necesară 

Capacitate 

clădire/ spațiu 

necesar - mp - 

Resurse umane 

necesare (personal 

de specialitate, de 

îngrijire și 

asistență; personal 

gospodărie, 

întreținere-

reparații, deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi înființate: 

Justificare 

 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte surse 

    
Nr. benef./zi 

Nr. 

locuri (în 

paturi) 
        

 

Centre de zi 

pentru copii aflaţi 

însituaţie de risc 

de separare de 

părinţi 

8891CZ-C-II Copii  Maxim 20 
Maxim 

20 
Cam 50 mp 

personal de 

specialitate, de 

îngrijire și asistență 

25% 25% 50% - Donaţii  
 

 

Centre de zi de 

consiliere şi 

informare 

8899CZ-PN-

III 
Adulţi  Maxim 20/zi - 20 mp  

Jurist de 

specialitate 
50% 25% 25% Posibil  Donaţii  

 

 

 Servicii de 

asistenţă 

comunitară 

8899CZ-PN-

V      
Adulţi/ copii  25-30/zi - 9 mp 

Avem 2 asistenți 

comunitari 
0% 50% 50% - - 

 

 

Planul  anual  de  acțiune urmărește  dezvoltarea  acțiunilor  sociale   care   să răspundă nevoilor persoanei, în relația cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de 

educație și mediul social de viață al acesteia în conformitate cu asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, 

precum și a altor persoane , grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. 

Toate aceste măsuri au la bază transparența, nediscriminarea, eficacitatea, respectarea dreptului la autodeterminare, focalizarea, abordarea individuală, parteneriatul, 

solidaritatea socială, participarea beneficiarilor și subsidiaritatea . 

În vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității se pune accent pe evaluarea nevoilor sociale ale comunității, valorificarea potențialului comunității în 

vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune social în care se pot afla anumite grupuri sau persoane, 

dezvoltarea serviciului de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale și serviciile sociale la care pot apela, dar în același timp dezvoltarea unei relații nu numai 

informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative. 

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează identificarea, prevenirea și combaterea situațiilor de risc prin informarea și 

educarea adecvată a tinerilor , părinților și familiilor în ansamblul lor. 

 

Grupuri şi persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE  

 

1. Copii şi tineri 

  Din familiile aflate în situaţie de risc, fără venituri sau cu venituri foarte mici, care beneficiază sau nu, de ajutor social; 

 Din familii fără venituri sau cu venituri reduse care beneficiază de alocaţii privind susţinerea familiei; 

 Din familii monoparentale sau prea tinere; 

 Victime ale violenţei domestice; 

 Aflaţi în stare de abandon şcolar; 

 Cu probleme de sănătate ca o consecinţă a sărăciei; 

 Cu nevoi speciale, boli incurabile;  

 Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

 Ai căror părinţi se află în divorţ; 

 Delincvenţi juvenili; 

 

2. Alte grupuri şi persoane vulnerabile 

 Persoane adulte fără adăpost; 

 Persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici; 

 Persoane fără acte de identitate; 

 Familii lipsite de locuinţă sau cu condiţii precare de locuit; 

 Familii aflate în risc de abandon social sau situaţii de risc social;  

 Persoane cu deficienţe fizice, senzoriale, psihice neîncadrate în grad de handicap şi neluate în evidenţa serviciilor de specialitate, incapabile să gestioneze personal situaţiile critice 

ivite; 

 Femei sau mame defavorizate: fără adăpost, fără venituri, singure, cu mulţi copii, victime ale violenţei domestice; 

 Vârstnici singuri, fără reprezentanţi legali, fără venituri sau cu venituri insignifiante, cu probleme de sănătate, marginalizaţi social; 

Obiective generale urmărite prin PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE 

Obiectiv 1. Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite precum şi asigurarea continuităţii acestora pe plan local;  

Obiectiv 2. Promovarea transparenţei şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la serviciile sociale; 

Obiectiv 3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate; 

Obiectiv 4. Instruirea personalului prin participarea personalului la cursuri de instruire şi de perfecţionare; 

 Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora 

 Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 

 Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; 

 Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

 Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 

 Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

Obiectiv 5. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile serviciului 

 stabilirea sarcinilor; 

 actualizarea fişelor de post ; 

 actualizarea procedurilor de lucru ; 

 aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în domeniu 

Obiectiv 6. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate 

 Identificarea nevoilor prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor 

obiective comune în acest sens; 

 Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 

 Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectiv 7. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 

 Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

 Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 

 Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

 Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

 Promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de marketing şi comunicare; 

 Valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate. 
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Obiectiv 8. Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate 

 Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: 

- asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate; 

- activitatea Compartimentului de Asistenţă Socială; 

- educaţie şi responsabilizare în comunitate; 

- educaţie sanitară în şcoli ; 

- organizarea de evenimente cu scopul de a preveni şi reduce numărul îmbolnăvirilor în rândul populaţiei aflate în situaţie de risc ; 

 Realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară ; 

 Implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, şcoală, biserică) în problematica socială; 

 Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia noastră; 

 Responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în acest sens; 

 Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

Obiectiv 9. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social 

 Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare; 

 Încheierea de convenţii de parteneriat; 

 Crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea  

problemelor acestora; 

 Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate; 

Obiectiv 10. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială 

 Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

 Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

 Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie. 

 Încheierea  de  parteneriate/convenţii  de  colaborare  cu  unităţi  de  învățământ, sanitare, poliţie, D.G.A.S.P.C. Galaţi, ONG-uri, ş.a.. 

Obiectiv 11. Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la perfecţionarea acestui domeniu 

 Crearea unui site cu informaţii din domeniul asistenţei sociale (legi, instituţii, organizaţii, programe, proiecte, împărtăşirea de modele de bună practică; 

 Înaintarea de propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza experienţei proprii şi a consultării partenerilor;  

 Împărtăşirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alţi furnizori de servicii sociale; 

 Crearea de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale furnizate 

 Crearea unei baze de date cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate 

 identificarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate 

 monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate 

 menţinerea legăturii cu cadrele didactice 

 întocmirea fisei de observaţie şi a fişei de risc  

 întocmirea planului de servicii sociale pentru copii 

  

Măsuri propuse de întărire a capacităţii instituţionale 

 

1. Perfecţionarea personalului din cadrul Compartimentului AS Cosmeşti, în vederea aplicării eficiente a legislaţiei în vigoare; 

2. Susţinerea de schimburi de experienţă cu alte instituţii, participarea la seminarii, conferinţe, ateliere de lucru pentru informarea adecvată a personalului şi alinierea la tendinţele 

actuale de lucru în administraţia publică locală prin urmărirea modelelor de bună practică; 

3. Lărgirea bazei de date cuprinzând beneficiarii şi serviciile de asistenţă socială; 

4. Identificarea de noi oportunităţi în asistenţă socială şi elaborarea de noi proiecte pentru obţinerea de finanţare internă sau externă; 

5. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele categoriilor de beneficiari; 

6. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Cosmeşti; 

7. Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la 

nivelul comunei Cosmeşti, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 

8. Încheierea unor parteneriate-protocol cu instituţii  

9. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 

10. Efectuarea unei baze de date cu toate categoriile de persoane cu risc social, pe speţe şi categorii.  

 

CAP II 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL LOCAL/JUDEȚEAN  ÎN 

CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 6 DIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 797/2017 

 

    1. Actualizarea informatiilor care se publica pe pagina proprie de internet/se afiseaza la sediul serviciului public de asistenţă socială: 

    a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

    b) Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi finantate din bugetul consiliului local- anual; 

    c) Activitatea proprie si serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri in format editabil, programul instituţiei, conditii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizeaza lunar; 

    d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 

        (1) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar- în colaborare cu instituţii judeţene (DGASPC şi 

AJPIS); 

    e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale  -  se actualizează trimestrial; 

    2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul instituţiei;  

În acest sens Serviciul de asistență socială de la nivelul comunei Cosmești își propune pentru anul 2022 : 

-    informarea comunității cu privire la modificările  legislative apărute privind acordarea beneficiilor de asistență socială; 

-   afișarea la sediul primăriei comunei Cosmești a informațiilor primite de la instituții publice, organizații neguvernamentale,  furnizori de servicii sociale acreditați, etc, cu privire la prevenirea 

excluziunii sociale și marginalizării persoanelor, familiilor sau grupuri din comunitate aflate în nevoie socială și promovarea incluziunii sociale ; 

    3. Telefonul verde-nu avem acest serviciu-  nu este cazul. 

    4. Campanii de informare si sensibilizare a comunitatii, organizate de Compartimentul de asistenta sociala sau in colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

    5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenta sociala- nu este cazul- nu avem SPAS ci doar Compartiment în aparatul de specialitate al primarului- pentru 

ale cărui activităţi se fac anunţuri locale.  

    6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.- semestrial; 

    7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc- nu avem un serviciu de asistenţă comunitară. In luna octombrie a anului 2019 a fost angajat un al doilea 

asistent  comunitar, in aparatul de specialitate al primarului, care face parte din Compartimentul de Asistenţă socială,cele două îndeplinec sarcinile de mai sus pe intreaga comună; desfăşoară 

aceste activităţi, zilnic.  

    8. Mesaje de interes public transmise prin presa- nu este cazul.  

 

CAP III 

PROGRAMUL DE FORMARE ŞI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

a) cursuri de perfecţionare 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 8000 lei 

 

b) cursuri de calificare- Nu avem planificate în acest an.  

c) sesiuni de instruire pentru: asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi 

În anul 2022 nu avem nici un program de instruire  deoarece a fost curs pentru toţi asistenţii personali angajaţi în anul 2021. Avem 23 de asistenți personali, însă acest număr 

variază în funcție de persoanele cu dizabilități. 

d) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional- există interes pentru acest tip de instruiri, dar nu avem sume alocate pentru acest tip de formare.  

 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională /Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 
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 a) pentru asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ; 

 b) pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ; 

Primăria Cosmeşti poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în 

domeniul Asistenţei Sociale. 

 

       Aplicarea Planului de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenţă, aşa cum este prevăzut şi stabilit în legislaţia în vigoare. De cele mai 

multe ori beneficiarul unei măsuri de protecţie specială aduce în discuţie apariţia altor posibile probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de protecţie 

socială.  

       Atingerea obiectivelor din planul de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului local în care sunt cuprinse investiţiile şi sumele 

alocate Compartimentului de Asistenţă Socială Cosmeşti. 

       Responsabilitatea aplicării Planului anual de acţiune revine Compartimentului de Asistenţă Socială Cosmeşti, în colaborare cu cadrele didactice din comună, preoţii parohi din satele 

comunei, asistentul comunitar,  Poliţia Cosmeşti şi nu în ultimul rand cu cetăţenii.  

 

HOTĂRÂREA NR. 258 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.699/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61994/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12699/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca), prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Cuca, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca) 
 

Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 27.02.2019 respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune: 

a) Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivel comunitar 

a.1. Realizarea unei hărți sociale la nivelul comunei Cuca 

a.2. Încheierea de convenții de parteneriat cu instituții locale precum și cu alte instituții din zonă sau din județ  

a.3. Campanii de informare semestrială privind nediscriminarea și participarea activă 

a.4. Formarea profesională 

b) Dezvoltarea de servicii sociale adresate categoriilor vulnerabile și adaptate acestora 

b.1. Evaluarea și monitorizarea copiilor și familiilor lor, inclusiv a copiilor cu părinți plecați în străinătate 

b.2. Evaluarea și monitorizarea persoanelor vârstnice singure și/sau dependente 

b.3. Informarea și conștientizarea asupra fenomenului de violență în familie 

b.4. Identificarea și consilierea tinerilor NEET 

b.5. Identificarea și consilierea copiilor și tinerilor care au renunțat la școală 

b.6. Integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile pe piața muncii 

 

2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 383/2015, direcția de acțiune/obiectiv operațional: incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse sărăciei sau excluziunii sociale; 

3. Acord de parteneriat Societatea națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați nr. 209/12.11.2018 (60 luni); 

4. Protocol de colaborare cu AJOFM Galați – Proiect INTESPO POCU 135/2/3/113589  nr. 368 din 17.01.2019 (36 luni); 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca ( U.A.T. a comunei Cuca ) 

cuprinde: 

7. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 

8. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

9. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  
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CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

I. Serviciile sociale existente la nivel local 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

 

Nr 

crt 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 

A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

J. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 

B 

Număr 

benef./zi 

H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

             

K. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în* Ordinul președintelui Agenției naționale pentru achiziții publice nr. 281/2016. 

Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

 

L. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 

române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare: 

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local*: 

c) ................................ . 

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții; 

3. Bugetul estimat al programului de subvenționare.............. . 

       

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

25. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

p) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

q) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

r) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

s) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

(x) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

(xi) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

(xii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

t) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial; 

26. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

27. Telefonul verde; 

28. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

29. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

30. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

31. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 

32. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

4. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

l) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 3500 lei 

m) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

n) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. 9 2250 

 

o) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară, etc.: 

Teme de interes Număr de persoane Buget estimat 

- - - 

e)  participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național*; 
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f)  altele: ........................................... 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

a) pentru asistenții sociali*: nr. ..................; buget estimat ............... ; 

b) pentru psihologi: nr. .............................. ; buget estimat .............. ; 

c) etc. 

 

HOTĂRÂREA NR. 259 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.711/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 63006/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12711/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Frumuşiţa, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa) 
 

Având în vedere:  

I. Având în vedere Strategia Locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Frumuşiţa nr. 71/27.12.2018, respectiv următoarele obiective 

operaţionale: 

 

OBIECTIVUL GENERAL: 

Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea 

calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Frumuşiţa.  

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Obiectiv specific: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de 

beneficiari); 

2. Obiectiv specific: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, 

adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul 

şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date; 

3. Obiectiv specific: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Frumuşiţa; 

4. Obiectiv specific: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor 

disponibile la nivelul comunei Frumuşiţa iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 

5. Obiectiv specific: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 

 

II. Strategia Naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 aprobată prin H.G. nr.383/2015, direcţia de acţiune/ obiectivul operaţional; 

 

III. Programul de interes National aprobat prin H.G. nr.383/2015; 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei   Frumuşiţa   ( U.A.T. a comunei  

Frumuşiţa  ) cuprinde: 

 1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

 2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

   

 

CAPITOLUL I. 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local3٭ ; 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea : 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

A- Buget de stat; 

B- Contribuţii persoane beneficiare; 

C- Alte surse. 

Nr.crt. 
Cod serviciu social, conf. 

Nomenclatorului serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului social 
Capacitate 

Grad de 

ocupare 

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget local Buget județean A B C 

1. - - - - - - - - - 

Total          

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate. 

 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea; 

A- Resurse umane necesare(personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere reparaţii, deservire); 

B- Justificare; 

C- Buget local; 

D- Buget judeţean 

E- Buget de stat; 

F- Contribuţii persoane beneficiare; 

G- Alte surse; 

H- Număr locuri( în paturi) 

Denumire 

serviciu social 

propus 

Cod serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate necesară 

Nr. benef./zi 

Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

m.p. 

A 

Bugetele estimate pe sursele de finanțare, 

pentru serviciile sociale propuse pentru a 

fi înfiinţate: 

B 

C D E F G  

   Nr. benef./zi H         

Centru de zi 

pentru consiliere 

și sprijin pentru 

părinți și copii 

8899CZ-F-I 

Copii /părinţi 

aflaţi in situaţie 

de risc social 

30 - 40 3     X  

Unitate îngrijire 

la domiciliu 
8810ID-I 

Vârstnici aflaţi in 

situaţie de risc 

social 

15 - - 3     X  

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr. 797/2017  

 

1. Revizuirea/ actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet / se afișează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local/ judeţean; 

c) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind 

costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc.- se actualizează cel puţin lunar; 

d) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unitatii administrativ teritoriale/ subdiviziunii administrativ teritoriale, acordate de furnizori publici ori privati; 

 (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;  

(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

 (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual; 

 e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale*6) - se actualizează cel puţin trimestrial;  

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  

3. Telefonul verde; 

 4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, 

respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  

8. Mesaje de interes public transmise prin presă.  

 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  

a) cursuri de perfecţionare  

         Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 7000 

  b) cursuri de calificare 

    Nr. de persoane Buget estimat 

.................................   

 c) sesiuni de instruire pentru: 

 c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 

 c.2. asistenţi personali; 

 c.3. îngrijitori informali*7); 

 c.4. voluntari*8); 

 Nr. de persoane Buget estimat 

Asistenţi personali 25 7500 lei 

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

  

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

.................................   

 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional*9); 

 f) altele: ............... 

 2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: a) 

pentru asistenţi sociali*10): nr. .............; buget estimat ...........;  

b) pentru psihologi: nr. ...............; buget estimat .................;  

c) etc. ------------  
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HOTĂRÂREA NR. 260 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.711/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61985/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12688/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Fundeni, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni) 
 

Cuprinde: 

1.Date  privind  administrarea , înființarea și finanțarea  serviciilor sociale – capitolul I; 

2.Planificarea  activităților  de informare  a publicului cu privire la serviciile sociale  existente  la nivel local/județean – capitolul II; 

3.Programul de formare  și îndrumare  metodologică  a personalului  care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III. 

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

M. Serviciile sociale existente la nivel local 

Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale 

La nivelul comunei Fundeni este înfiinţat Compartimentul de Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată. 

În cadrul Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni sunt prevăzute următoarele funcții : 1 funcţionar public pe postul de consilier , grad profesional superior care 

este ocupat   şi un post de funcţie publică de execuție de consilier debutant  care este vacant. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 31.07.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni, conform 

prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.  

   Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, 

înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.  

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială, Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Fundeni, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea anchetei sociale, valorificarea  potenţialului comunităţii în vederea 

prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile. 

 

Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate :  

a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

b) familii monoparentale; 

c) familii tinere; 

d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

c) familii cu climat social defavorabil;  

d) abandonul şcolar; 

e) probleme de sănătate; 
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B. Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

a) sănătatea precară; 

b) venituri mici în raport cu necesităţile; 

c) izolare, singurătate; 

d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

 

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă ; 

b) lipsa locurilor de muncă protejate;  

c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 

e) situaţia materială precară;       

f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

 

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:  

a) Persoane adulte cu dizabilităţi :  108;  

b) Copii cu dizabilităţi: 15;  

c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 48;  beneficiari de alocații pentru susținerea familiei: 65) 

d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 49; 

e) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav : 28. 

 

        Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Fundeni pentru asigurarea funcţionării Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul comunei  

Fundeni este următoarea: 

a) persoană responsabilă de evidenţă beneficiilor de asistenţă socială și cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.  

             

Finanțarea serviciilor sociale 

       Finanţarea Compartimentului de Asistență Socială al comunei Fundeni se asigură din bugetul local . Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură 

din bugetul local și  bugetul de stat, potrivit legii. 

 

 B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

 

Denumire 

Serviciu 

Social 

propus 

 

Cod 

serviciu 

social 

 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

Necesa ra 

Capa 

citate 

clădire/ 

spațiu 

nece 

sar 

-mp- 

Resurse umane 

necesare(personal 

de specialitate, de 

îngrijire și asistență; 

personal gospodărie 

întreținere,reparații 

deservire 

Bugetele  estimate pe surse de finanțare , pentru serviciile 

sociale existente: 
 

 

 

Justifi

ca 

re 

 

Buget 

local 

 

Buget 

Jude 

țean 

 

Buget 

de stat 

 

Contribuții 

Persoa 

ne 

beneficiare 

 

Alte 

surse 

Centru de zi de 

consiliere și 

informare 

8899CZ-

PN-III 

Persoane cu 

deficiențe fizice 

, senzoriale , 

psihice , parte 

din ele 

neîncadrate în 

gradul de 

handicap și 

neluate în 

evidența 

serviciilor de 

specialita 

te , victime ale 

violenței 

10 9 Personal de specialitate X - - - - - 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local  în conformitate  cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor  care se publică  pe pagina proprie de internet /se afișează  la sediul serviciului public de asistență socială : 

a) Strategia de dezvoltare  a serviciilor sociale ; 

b) Planul anual de acțiune privind  serviciile sociale  administrare și finanțate  din bugetul  consiliului județean/consiliului local; 

c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare –formulare /modele de cereri în format editabil , programul instituției , condiții de eligibilitate ,informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate , pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puțin lunar; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați. 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale  acordate de aceștia - se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea  serviciului public de asistență socială : nr. cod serviciu , datele privind beneficiarii ,costurile și personalul /tipul de serviciu , 

înregistrate în anul anterior etc.-se actualizează trimestrial /anual; 

(iii) situații statistice care privesc serviciile organizate și acordate  la nivelul județului  și al sectoarelor  municipiului București-se actualizează cel puțin anual; 

e)Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente  deconcentrate  la nivelul unității administrativ – teritoriale – se actualizează  cel puțin trimestrial; 

2. Activitați de informare a publicului  ,altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului  de acordare a serviciilor sociale , respectiv pe perioada realizării inițiale , a 

anchetelor sociale  sau a activității  de consiliere  în cadrul centrelor de zi; 

3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare  și sensibilizare a comunității ,organizate de serviciul public de asistență socială  sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local, etc.; 

5. Campanii de promovare  a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială ; 

6. Organizarea de întâlniri tipărite : furnizori de servicii sociale ,organizații de voluntariat,asociații ale persoanelor beneficiare; 

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare  a publicului privind riscul de excluziune socială , respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială , mediere socială etc. 

8. Mesaje de interes public  transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare  și îndrumare metodologică  a personalului  care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1.Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței  personalului din structurile proprii/instruire etc. 

 

a)cursuri de perfecționare 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate  1  5000 lei 

 

b)cursuri de calificare 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate   - 

 

c)Sesiuni de instruire pentru: 

1.personalul  din centre  conform cerințelor  standardelor de calitate ; 
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2.Asistenți personali ; 

3.Ingrijitori formali ; 

4.Voluntari; 

 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Asistenții personali  5 1000  lei 

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv  prin structurile  asociative  ale municipiilor , orașelor,comunelor, prin asociații  profesionale, prin asociații  de dezvoltare 

intercomunitară etc.: 

     Teme de interes    Nr. de persoane Buget estimat 

- -    -      

 

e)participarea  la sesiunile  de formare  organizate prin programe de interes  național; 

f)altele :... 

2.Incheierea de contracte  de supervizare profesională /Revizuirea fișelor de post în vederea  asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte  de supervizare în servicii sociale; 

a)pentru asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ; 

b)pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ; 

 

HOTĂRÂREA NR. 261 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.693/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 62000/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12693/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Gohor, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor) 
 

Obiectivul general 

Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii 

vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Gohor în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr.  

292/2011.  

Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru 

dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Gohor.  

            

Grupuri țintă 

             Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de acţiune: 

A. Copii şi familii aflate în dificultate; 

B. Persoane vârstnice; 

C. Persoane cu handicap; 

D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

E. Persoane fără adăpost; 

F. Alte persoane aflate în risc social 

 

Beneficii sociale 

1. Venitul minim garantat 

În anul 2020 au fost în plată în medie un număr de 179 dosare . 

In prezent se afla în plată la venitul minim garantat 171 dosare având un număr total de 302 persoane beneficiare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul 

de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Sociala Galați. 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 
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Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal. 

În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în 

vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi 

cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent 

personal. 

În cursul anului 2021 un număr de 65 persoane cu handicap grav, au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emis 

de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Galați , sumele necesare plăţii acestor drepturi 

fiind prevăzute în bugetul local.  

In prezent în evidența Primăriei Gohor sunt un număr de 1 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 65 indemnizaţii de însoţitor. 

Şi în bugetul anului 2022 a fost prevăzută suma de 1100 mii lei necesară plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav. 

 

 3.  Alocaţia pentru susţinerea familiei  

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă 

de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 2020 au fost în plată în 

medie un număr de 83 dosare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi. În prezent un număr de 77 

familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei. 

 

4.  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  

Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se 

acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. În anul 2021 (sezon rece 2020-2021)  au fost depuse un număr de 60 cereri pentru încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi . 

Pentru sezonul rece 2021/2022 au fost depuse până în prezent un număr de 0 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi. 

  

Protecţia copilului  

             În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere 

specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Galaţi , care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte.  

1. Servicii acordate familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar. Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului de Asistenţă 

Socială din cadrul Primăriei Gohor cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar. 

 2.  Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este o activitate necesară în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de 

monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de 

lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către 

acestea . 

 Din păcate , realizarea procedurii de delegare a autorităţii părinteşti de către părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambii părinţi  sau 

părintele care exercită singur autoritatea părintească  sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate) , este cu impedimente , deoarece părinții nu anunţă Primăria Gohor 

atunci când pleacă la muncă în străinătate . 

 

      Planul anual de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. comuna Gohor) cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

3. Programul de formare și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

   

                                                       CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

      1.Serviciile sociale existente la nivel local* 

            Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Buget de stat 

      B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

Nr. 

crt 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea 

 

Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

      2.Servici sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întretinere-reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

Centru de zi pentru 

copii aflați in 

dificultate si 

familiile acestora 

8899CZ-F-I 
Familii aflate in 

situații de risc 
30 1 150  x    x  

Serviciu de 

consiliere si mediere 

sociala a 

persoanelor cu 

dizabilitati 

8899CZ-F-I 
Persoane cu 

dizabilitati 
63 - -        

 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare/formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 
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I.lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

II. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

III. situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale – se actualizează cel puțin trimestrial; 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare  a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 

8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

a) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

b) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali; 

c.4. voluntari 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. - - 

      Pentru anul 2022 Primăria Comunei Gohor prin Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective generale: 

  

Obiectiv  1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în Comuna Gohor :  

- Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind 

indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susuţinere, etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante 

pentru actualizarea acestor evidenţe.  

Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială:  

- Stabilirea sarcinilor ; 

- Actualizarea procedurilor de lucru. 

Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate: 

- Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor 

obiective comune în acest sens;   

- Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;  

- Referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectivul 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale: 

- Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; 

-  Evaluarea continuă  a nevoilor de formare profesională a acestora; 

-  Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

- Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

Obiectiv 5. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială: 

- Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social; 

- Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie. 

 

 Monitorizarea 

Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit. 

 Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de 

atribuţii. 

 

 Indicatori  

Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru anul 2022. 

 Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatorii: 

- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială; 

- Existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere; 

- Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale. 

            Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenţă socială, aşa cum este prevăzut şi stabilit de legislaţia în vigoare. 

            Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse 

investiţiile şi sumele alocate pentru serviciul de protecţie şi asistenţă socială în anul 2022.  

 

HOTĂRÂREA NR. 262 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei  Independenţa) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.707/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 63010/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12707/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei  Independenţa), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Independenţa, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 
ANEXĂ 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 
 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa) 

 

Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pentru perioada 2019-2024, respectiv următoarele obiective operaţionale: 

a) Obiective generale: 

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local; 

• serviciile oferite de către personalul cu atribuții de asistență socială, vor fi orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale; 

• tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea drepturilor de către copii; 

• dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar; 

• dezvoltarea parteneriatelor; 

• dezvoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor cetățenilor; 

• diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială; 

• dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap; 

• prevenirea marginalizării sociale; 

• combaterea riscului de excluziune socială; 

• combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice; 

b) Obiective specifice: 

1. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari); 

2. Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă,  nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), 

date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum 

şi alte informaţii ; 

3. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat și integrat de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Independenţa; 

4 Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG - uri etc.; 

5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

6. Identificarea şi prevenirea dificultăţilor cauzate de incapacitatea de a crea condiţii în acord cu posibilităţile şi resursele pe care le au persoanele cu dizabilităţi; 

7.Pregătirea continuă a personalului; 

8. Asigurarea dreptului copiilor la educaţie; 

9. Acreditarea serviciilor de asistență socială acordate de Primăria comunei Independenţa; 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei  Independenţa (U.A.T. a comunei  

Independenţa) cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

 

Nr 

crt 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea 

Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

B. Servici sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

       A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 
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CAPITOLUL II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:   

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  

3. Telefonul verde;  

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  

8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  

a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1  

b) cursuri de calificare 

 Nr.persoane Buget estimat 

................................. - - 

c) sesiuni de instruire pentru:  

c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  

c.2. asistenţi personali;  

c.3. îngrijitori informali; 

c.4. voluntari; 

 Nr. persoane Buget estimat 

Instruire periodică asistenţi personali  18 3600 lei 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

Teme de interes Nr.persoane Buget estimat 

- - - 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  

f) altele: 0  

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:  

a) pentru asistenţi sociali * nr.  ; buget estimat  lei;  

b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  

c) etc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 263 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.696/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61997/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12696/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Jorăşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
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ANEXĂ 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 
 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti) 

 

Având în vedere: 

 1.Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2016-2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei  Jorăști nr. 9 din 25.08.2016 cu 

următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:  

a) Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială în comuna Jorăşti prin înființarea și actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind 

beneficiile sociale acordate și persoanele/familiile beneficiare ale acestora. 

b) Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale care intră în atribuțiile Compartimentului de Asistenţă Socială prin stabilirea/actualizarea procedurilor de lucru. 

c) Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de natură socială, în funcție de nevoile identificate prin consultarea cu partenerii, reprezentanții beneficiarilor și alți factori interesați din 

comunitate precum și prin utilizarea experienței dobândite. 

d) Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale, obiectiv realizat prin evaluarea, monitorizarea și calificarea profesională a personalului. 

e) Promovarea activităților de asistență socială în comunitate obiectiv realizat prin campanii de informare și distribuirea de materiale informative.  

f) Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistență socială prin identificarea persoanelor aflate în situații de risc social, informarea și consilierea persoanelor 

aflate în situații de risc social.  

g) Promovarea acordării tichetelor sociale conform Legii nr.248/2015 prin identificarea potențialilor beneficiari de tichete sociale și responsabilizarea părințiilor privind frecventarea 

unităților de învățământ. 

2. Strategia Națională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 si Planul Operațional privind Implementarea Strategiei Naționale ”O 

societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 – aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.655/14.09.2016 cu următoarele obiective operaționale: 

a) Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

b) Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii. 

c) Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi. 

d) Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv 

la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii. 

e) Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi. 

f) Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la condiţii de trai decente pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor. 

g) Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai 

aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc. 

3. Strategia națională privind incluziunea social și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2016-2021 aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.383/2015, cu următoarele obiective :  

a) Îmbunătățirea funcţionalităţii serviciilor sociale 

b) Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivel de comunitate 

c) Dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile incluzând copiii, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice și alte grupuri vulnerabile 

d) Consolidarea și îmbunătățirea serviciilor sociale la nivel comunitar prin: 

 dezvoltarea unui pachet minim de intervenție ca o responsabilitate obligatorie a fiecărei autorități locale; 

 finanțarea unui program național pentru a asigura în fiecare localitate existenţa a cel puțin un salariat cu normă întreagă care realizează activități de asistență socială și lucrează cu 

persoane în situații vulnerabile și familiile lor; 

 finanțarea unui program național pentru formarea profesională a personalului din domeniul asistenței sociale și dezvoltarea de metodologii, ghiduri și instrumente care să sprijine aplicarea 

pe scară largă a managementului de caz la nivelul SPAS, în special în comunele și orașele mici; 

 dezvoltarea unui sistem solid de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la nivel comunitar; 

 finanţarea din POR 2014-2020 a investiţiilor în infrastructura necesară furnizării şi dezvoltării serviciilor sociale (centre de zi, cantine sociale, unităţi de îngrijire la domiciliu etc); 

e) Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată pentru furnizarea serviciilor sociale de educație, ocupare, sănătate și programe de intermediere socială și facilitare la nivel 

comunitar, în special în zonele sărace și marginalizate, rurale și urbane, roma și non-roma, prin: 

 dezvoltarea unor metodologii clare, protocoale și proceduri de lucru pentru lucrătorii în domeniul social de la nivelul comunităţii  

 dezvoltarea în zonele marginalizate a unor centre comunitare mulți-funcționale pentru furnizarea serviciilor integrate către (dar nu în mod exclusiv) familiile aflate în sărăcie extremă 

(Inițiativă cheie propusă) 

f) Consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului prin:  

 dezvoltarea și consolidarea capacității de prevenire la nivel comunitar și a serviciilor de sprijin; 

 reconsiderarea căilor și mijloacelor (inclusiv a beneficiilor de asistenţă socială) de furnizare a sprijinului către familii pentru prevenirea separării copilului de familie; 

 revizuirea serviciilor existente de protecție a copilului pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirii acordate, reducând în același timp durata de ședere în sistemul de protecţie la minimul necesar 

(Inițiativă cheie propusă); 

 dezinstituţionalizare şi trecerea către îngrijirea în comunitate; 

 finanţarea din POR 2014-2020 a infrastructurii sociale necesare furnizării serviciilor sociale pentru copii (centre de zi, căsuţe de tip familial etc.). 

g) Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile prin: 

 creșterea finanțării serviciilor sociale și a infrastructurii sociale şi îmbunătățirea procedurilor pentru contractarea serviciilor sociale către furnizori non-guvernamentali și privați 

 întărirea rolului DGASPC de planificare strategică, de îndrumare și coordonare metodologică pentru SPAS, precum și de monitorizare și evaluare a furnizorilor de servicii, de la nivelul 

întregului județ 

h) Consolidarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi prin: 

 dezvoltarea și consolidarea serviciilor de sprijin și a capacității de prevenire la nivel comunitar; 

 dezinstituţionalizare şi trecerea către îngrijirea în comunitate; 

 finanţarea din POR 2014-2020 a infrastructurii sociale necesare furnizării serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilităţi (centre de zi, unităţi protejate etc.). 

4. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1113/2014, obiective: 

a) Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate 

b) Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile 

c) Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 

d) Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

 5. Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2015-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 obiective 

operaționale: 

a)prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice  

b)promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice 

c)obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată 

 

Planul local de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăști (U.A.T. Jorăști) cuprinde: 

Capitolul 1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale la nivel local.                                                                                                                                      

Capitolul 2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local   

Capitolul 3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.  

 

CAPITOLUL  l  – Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

Prestații sociale 

Nr. 

crt 

 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
Buget de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte surse 

1. Ajutoare pentru încălzirea locuinței 
Conform 

nevoilor 
 6000 lei     

 

Ajutoare pentru încălzirea locuinței 

pentru beneficiarii de venit minim 

garantat 

180  familii 100% 
260000 

lei 
    

2. 

Îngrijire persoane cu handicap la 

domiciliu (copii cu handicap grav- 

asistenți personali) 

9 100% 
1200.534  

lei 
    

3. 
Plata indemnizației pentru persoane 

cu handicap grav 
18 100% 

300000 

lei 
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4. Acordarea de ajutoare de urgență 
Conform 

nevoilor 
 10000     

5. 

Servicii de informare/consiliere/ 

monitorizare  copii cu părinți plecați 

la muncă în străinătate 

  -     

6. 
Servicii de distribuire ajutoare 

POAD 
  -     

 

 A. Serviciile sociale existente la nivel local. 

Nr. 

crt 

 

Cod 

serviciu 

social 

Denumirea 

serviciului social 
Capacitate 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente 

Buget local 
Buget 

județean 

Buget de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1.  
- 

 
- - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

 

Nr. 

Crt. 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/spațiu 

necesar mp 

Resurse 

umane 

necesare 

(personal de 

specialitate, 

de îngrijire și 

asistență; 

Personal 

gospodărie, 

întreținere-

reparații, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile propuse 

a fi înființate 

justificare 
Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiari 

Alte 

surse 

Nr. 

Benefic

iari /zi 

nr. 

Locuri 

(in 

paturi) 

        

1. 
8899 

CZ-FI 

Părinți și 

copii 
        

 

 

 

200 

mii € 

 

 

 

 

Fonduri 

europene 

2. 
8810 

ID-II 

Persoane 

vârstnice 
       

3. 
8810 

CZ-V-II 

Persoane cu 

risc de a fi 

exclus social 

       

 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în Legea 98/2016 *4)  

      Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

   -   În anul 2022 nu se propune contractare de servicii sociale. 

 

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:  

-  nu este cazul________________________________________ 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local; 

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ teritoriale 

acordate de furnizori publici ori privaţi: 

 lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar; 

 serviciile sociale care funcţionează în cadrul serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul 

anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

 situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului se actualizează cel puţin anual; 

 e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere; 

3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă socială, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

8. Asigurarea transparenței decizionale, accesului la informație. Mesaje de interes public transmise prin presă.  

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 4000 

b) cursuri de calificare  

 Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

c) sesiuni de instruire pentru: 

- personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate – nu este cazul 

-  asistenţi personali -  

- îngrijitori informali *7  - nu este cazul 

- voluntari *8 -    - nu este cazul 

Personalul de specialitate Nr. de persoane Buget estimat 

îngrijitori informali   

asistenţi personali 7 7000 
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d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc. -  Nu este prevăzută organizarea de astfel de întâlniri. 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

   

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional*9); 

- Nu sunt prevăzute sesiuni 

f) altele: - 

 2. Încheierea de contracte de supervizare profesională / revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:  

Nu este prevăzută încheierea de astfel de contracte. 

a) pentru asistenţi sociali *10): nr.      ; buget estimat – ; 

b) pentru psihologi: nr.  - ; buget estimat  - ; 

c) etc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 264 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Smârdan (U.A.T. a comunei Smârdan) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.698/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61995/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12698/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Smârdan (U.A.T. a comunei Smârdan), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Smârdan, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 
ANEXĂ 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 
 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Smârdan (U.A.T. a comunei Smârdan) 

 

     Planul Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate de Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară din cadrul Primăriei comunei Smârdan și finanțate din bugetul local 

al U.A.T. comuna Smârdan este elaborat în conformitate cu direcțiile strategice naționale și județene, conform analizei nevoilor locale și după consultarea furnizorilor publici și privați de 

servicii sociale și grupurilor reprezentative ale categoriilor defavorizate din comunitate. 

     Acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului major: asistarea persoanelor care,  din cauza unor 

motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială. 

     Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități 

aflate în nevoie socială, autoritățile publice locale au atribuții privind: 

 Administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială; 

 Organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale; 

    Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Smârdan are ca misiune: realizarea ansamblului de măsuri, servicii de 

protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate 

sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecția persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluderii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale în scopul creșterii calității 

vieții. 

    Obiectivele generale ale Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară: 

 Crearea, menținerea/îmbunătățirea măsurilor de asistență socială în funcție de nevoile sociale identificate și de legislația în vigoare, cu scopul prioritar de susținere a persoanei vulnerabile, 

în mediul propriu de viață, familial și comunitar pentru depășirea situației de dificultate socială cu care se confruntă. 

 Identificarea grupurilor țintă aflate în situație de risc social, a persoanelor și familiilor aflate în dificultate precum și a cauzelor care au generat vulnerabilitate, marginalizare și nevoie 

socială și stabilirea de servicii sociale pentru acestea; 

 Creșterea gradului de informare, conștientizare și solidaritate socială prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la serviciile sociale; 

 Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale  

        La întocmirea Planului Anual de acțiune pentru anul 2022 s-a ținut cont de: 

1.Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2019-2023, aprobată prin Hotărârea Local Smârdan nr. 65 din 19.12.2018 cu următoarele obiective 

operaționale/direcțiile de acțiune:  

h) Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială în comuna Smârdan prin înființarea și actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind 

beneficiile sociale acordate și persoanele/familiile beneficiare ale acestora. 

i) Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale care intră în atribuțiile Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară prin stabilirea/actualizarea procedurilor 

de lucru. 
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j) Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de natură socială, în funcție de nevoile identificate prin consultarea cu partenerii, reprezentanții beneficiarilor și alți factori interesați din 

comunitate precum și prin utilizarea experienței dobândite. 

k) Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale, obiectiv realizat prin evaluarea, monitorizarea și calificarea profesională a personalului. 

l) Promovarea activităților de asistență socială în comunitate obiectiv realizat prin campanii de informare și distribuirea de materiale informative.  

m) Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistență socială prin identificarea persoanelor aflate în situații de risc social, informarea și consilierea persoanelor 

aflate în situații de risc social.  

n) Promovarea acordării tichetelor sociale conform Legii nr.248/2015 prin identificarea potențialilor beneficiari de tichete sociale și responsabilizarea părințiilor privind frecventarea 

unităților de învățământ. 

2.Strategia Națională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 si Planul Operațional privind Implementarea Strategiei Naționale ”O societate 

fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 – aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.655/14.09.2016 cu următoarele obiective operaționale: 

h) Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

i) Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții. 

j) Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități. 

k) Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv 

la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii. 

l) Promovarea educației și formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități. 

m) Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la condiții de trai decente pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor. 

n) Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii și facilități de sănătate, de calitate, care acordă atenție problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil și cât mai  

aproape posibil de comunitățile în care acestea trăiesc. 

 3.Strategia națională privind incluziunea social și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020 aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, cu următoarele obiective :  

i) Îmbunătățirea funcționalității serviciilor sociale 

j) Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivel de comunitate 

k) Dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile incluzând copiii, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice și alte grupuri vulnerabile 

l) Consolidarea și îmbunătățirea serviciilor sociale la nivel comunitar prin: 

 dezvoltarea unui pachet minim de intervenție ca o responsabilitate obligatorie a fiecărei autorități locale; 

 finanțarea unui program național pentru a asigura în fiecare localitate existența a cel puțin un salariat cu normă întreagă care realizează activități de asistență socială și lucrează cu 

persoane în situații vulnerabile și familiile lor; 

 finanțarea unui program național pentru formarea profesională a personalului din domeniul asistenței sociale și dezvoltarea de metodologii, ghiduri și instrumente care să sprijine aplicarea 

pe scară largă a managementului de caz la nivelul SPAS, în special în comunele și orașele mici; 

 dezvoltarea unui sistem solid de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la nivel comunitar, 

m) Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată pentru furnizarea serviciilor sociale de educație, ocupare, sănătate și programe de intermediere socială și facilitare la nivel 

comunitar, în special în zonele sărace și marginalizate, rurale și urbane, roma și non-roma, prin: 

n) Consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului prin:  

 dezvoltarea și consolidarea capacității de prevenire la nivel comunitar și a serviciilor de sprijin; 

 reconsiderarea căilor și mijloacelor (inclusiv a beneficiilor de asistență socială) de furnizare a sprijinului către familii pentru prevenirea separării copilului de familie; 

 revizuirea serviciilor existente de protecție a copilului pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirii acordate, reducând în același timp durata de ședere în sistemul de protecție la minimul necesar 

(Inițiativă cheie propusă); 

 dezinstituționalizare și trecerea către îngrijirea în comunitate; 

o) Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile prin: 

 creșterea finanțării serviciilor sociale și a infrastructurii sociale și îmbunătățirea procedurilor pentru contractarea serviciilor sociale către furnizori non-guvernamentali și privați; 

 întărirea rolului DGASPC de planificare strategică, de îndrumare și coordonare metodologică pentru SPAS, precum și de monitorizare și evaluare a furnizorilor de servicii, de la nivelul 

întregului județ. 

p) Consolidarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități prin: 

 dezvoltarea și consolidarea serviciilor de sprijin și a capacității de prevenire la nivel comunitar; 

 dezinstituționalizare și trecerea către îngrijirea în comunitate; 

4.Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1113/2014, obiective: 

e) Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate 

f) Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile 

g) Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 

h) Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

5.Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția persoanelor Vârstnice 2015-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 obiective 

operaționale: 

a) prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice.  

b) promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice. 

c) obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată. 

Planul local de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Smârdan (U.A.T. Smârdan) cuprinde: 

- Numărul și categoriile de beneficiari 

- Servicii sociale 

      CATEGORII SOCIALE 

Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale susținute de la bugetul local este următoarea: 

- Familii și persoane singure cu venituri reduse ce nu-și pot asigura nevoile de bază; 

- persoane în situații de urgență; 

- vârstnici cu venituri și nevoi socio-medicale; 

- familii cu copii în situații de risc de abandon familial sau școlar; 

- persoane cu handicap; 

- victime ale violenței domestice; 

       SERVICII SOCIALE 

- VMG 

- ASF 

- AJUTOR DE URGENȚĂ 

- AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

- STIMULENT EDUCAȚIONAL 

- ALOCAȚII DE STAT 

- STIMULENT FINANCIAR NOU-NĂSCUT 

- INDEMNIZAȚII LUNARE, ÎNSOȚITOR, ASISTENT PERSOANL PENTRU PERSOANE CU HANDICAP GRAV    

 BENEFICIARI ESTIMAȚI PENTRU ANUL 2022 

- circa 80  persoane/familii beneficiari VMG conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- circa  50 familii beneficiari de ajutoare pentru încălzirea locuinței conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- 150 familii/persoane beneficiare de ajutoare pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului 

rece cu modificările și completările ulterioare; 

-  50 familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010 privind alocația de susținere a familiei, cu modificările și completările ulterioare; 

-  15 familii beneficiare de stimulent educațional (tichet grădiniță) conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate cu modificările și completările ulterioare;  

- 60 solicitări noi pentru acordarea alocației de stat; 

- 40 beneficiari de indemnizație creștere copil; 

- 10 familii beneficiare de ajutor de urgență conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.13 din 30 martie 2018 privind 

aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență 

-  67 persoane cu handicap beneficiare de indemnizații lunare, însoțitor, asistent personal; 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Smârdan  (U.A.T. a comunei Smârdan) 

cuprinde: 

4.   privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 

5. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

6. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  
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CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

Prestații sociale 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget de 

stat 

Contribuții persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. Ajutoare pentru încălzirea locuinței 
Conform 

nevoilor 
   

200.000 

lei 
  

 
Ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de 

venit minim garantat 
 100% 16.000 lei     

2. 
Îngrijire persoane cu handicap la domiciliu (copii cu handicap 

grav- asistenți personali) 
 100% 

322.984 

lei 
    

3. Plata indemnizației pentru persoane cu handicap grav  100% 
900.000 

lei 
    

4. Acordarea de ajutoare de urgență 
Conform 

nevoilor 
 10.000 lei     

5. 
Servicii de informare/consiliere/ monitorizare  copii cu părinți 

plecați la muncă în străinătate 
  -     

6. Servicii de distribuire ajutoare POAD   -     

 

C. Serviciile sociale existente la nivel local 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

Nr 

crt 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 

A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

D. Servici sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

       A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate 

B 

Număr 

benef./zi 

H C D E F G 

             

            

            

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în Legea 98/2016   

         -   În anul 2022 nu se propune contractare de servicii sociale. 

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:  

-  nu este cazul 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 797/2017 

 

9. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

f) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

g) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

h) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

i) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

IV. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

V. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

VI. situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

j) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial; 

10. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale , respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

11. Telefonul verde; 

Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

12. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

13. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

14. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 

15. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

2. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

d) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 4000 lei 

e) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

c) sesiuni de instruire pentru: 

- personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate – nu este cazul 
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-  asistenți personali -  

- îngrijitori informali   - nu este cazul 

- voluntari  -    - nu este cazul 

Personalul de specialitate Nr. de persoane Buget estimat 

îngrijitori informali - - 

asistenți personali - - 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară 

etc. -  Nu este prevăzută organizarea de astfel de întâlniri. 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

   

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național; 

- Nu sunt prevăzute sesiuni 

f) altele: - 

 2. Încheierea de contracte de supervizare profesională / revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:  

Nu este prevăzută încheierea de astfel de contracte. 

a) pentru asistenți sociali : nr.      ; buget estimat – ; 

b) pentru psihologi: nr.  - ; buget estimat  - ; 

c) etc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 265 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.697/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61996/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12697/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de asistenţă socială Tecuci, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 
ANEXĂ 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 
 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci) 

 

       Având în vedere:  

      Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale acordate in municipiul Tecuci, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local  Tecuci nr. 218 din 29.11.2018 , respectiv următoarele obiective 

generale:  

1. Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială pentru persoanele aflate in nevoie din mun. Tecuci; 

2. Îmbunătățirea condițiilor de trai și creșterea calității vieții persoanelor aflate în nevoie prin asigurarea unui pachet unitar  de măsuri corelate și adaptate la nevoile reale ale beneficiarilor; 

3. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială; 

4. Dezvoltarea unei atitudini participative în rândul populației și beneficiarilor de servicii sociale; 

5. Identificarea și crearea serviciilor sociale prioritare din perspectiva asigurării unui suport minimal pentru categoriile de populație aflate în cel mai mare risc de  excludere socială. 

  Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci ( U.A.T. a municipiului 

Tecuci ) cuprinde:  

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

    A. Serviciile sociale existente la nivel local  

Nr.  Cod serviciu social, conform Denumirea Capacita-te  Grad de Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale existente:  
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crt.  Nomenclatoru-lui serviciilor 

sociale  

serviciului social  ocupare  
Buget local  

Buget jude-

ţean  

Buget de 

stat  

Contribuţii persoane 

beneficiare  

Alte 

sur-se  

1  8899 CPDH-I  Cantina de ajutor 

social Tecuci 

 125  77% 547500lei   -  -  5000 lei  - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  

Denumire 

serviciu 

social propus  

Cod 

serviciu 

social  

Categorie 

beneficiari  
Capacitate necesară  

Capacitate 

clădire/ spaţiu 

necesar  

- mp -  

Resurse umane necesare 

(personal de specialitate, 

de îngrijire şi asistenţă; 

personal gospodărie, 

întreţinere-reparaţii, 

deservire)  

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile 

sociale propuse pentru a fi înfiinţate:  

Justificare  
Buget 

local  

Buget 

judeţean  

Buget de 

stat  

Contribuţii 

persoane 

beneficiare  

Alte surse  

      
Nr. 

benef./zi  

Nr. locuri  

(în paturi)  
                

 

Centrul de Zi 

de socializare 

si petrecere a 

timpului liber 

(Club) 

 

8810 

CZ-V-II 

-Persoane 

Varstnice 

peste 65 de 

ani 

-Familia 

persoanei 

varstnice 

aflate in 

nevoie 

10 

 

 

 

 

50 mp 

(care cuprinde 

conform legii 

30 mp o sala 

multifunctionala

, 

o sala de 

primire, un 

birou de 

consiliere,  

un birou pentru 

echipa 

pluridisciplinara

) 

Personal part-time: 

Coordonator personal 

de specialitate. 

(cod121108) 

Asistent social (cod 

263501); 

Psiholog în specialitatea 

consiliere psihologică 

(263402); 

Animator socioeducativ 

(516907). 

 

 

Cost 

/an/bene

ficiar 

- lei –

17494 

    

Izolare sociala: 

Risc de 

excluziune 

sociala 

Venituri reduse 

 

 

 

 

Centrul de 

primire în 

regim de 

urgenţă, 

de îngrijire și 

asistență 

pentru 

victimele 

violenței în 

domestice  

 

  

 

 

 

 

8790 

CR-VD 

- I  

 

 

 

 

-Adulţi 

victime ale 

violenţei 

domestice; 

-Cupluri 

părinte/re 

prezentant 

legal- copii. 

 

 

5  

 

 

 

Sala primire, 

Dormitoare (in 

care se alocă un 

spaţiu personal 

de minim 6 

mp/beneficiar, 

separat adulti de 

cupluri parinte 

copil, spaţiu de 

odihnă/socializa

re pe timp de zi 

(dotat cu mese 

şi scaune etc.), 

spatiu destinat 

servirii meselor, 

spalatorie, 

spaţiu/cabinet 

destinat 

derulării 

activităţilor/tera

piilor de 

integrare/reinteg

rare socială, 

grupuri sanitare, 

bai/dusuri, birou 

echipa 

pluridisciplinara 

 

 

 

 

 

Personal part-time: 

 

Coordonator personal 

de specialitate: 

 psiholog, 

 asistenţi sociali, 

 jurist 

asistent medical, 

muncitor necalificat, 

voluntari. 

 

 

Cost 

/an/bene

ficiar 

- lei – 

26.775 

 

    

  

 

 

Cazuri de abuz  

si violenta 

domestica 

Risc de 

abandon 

familial, 

neglijenta, 

Marginalizare 

sociala 

 

Centrul 

rezidenţial  de 

asistenţă şi 

integrare/reint

egrare socială 

pentru 

persoanele 

fără adăpost  

 

 

8790 

CR-PFA-

I  

 

Persoane 

fara 

adapost, 

fara venituri 

sau sprijin 

din partea 

familiei  

5 
 

Sala primire, 

Dormitoare (in 

care se alocă un 

spaţiu personal 

de minim 6 

mp/beneficiar, 

separate pe 

sexe,  

grupuri sanitare 

separate pe 

sexe, bai 

/dusuri, 

spatiu destinat 

servirii meselor, 

spalatorie, 

spaţiu/cabinet 

destinat 

derulării 

activităţilor de 

integrare/reinteg

rare socială, , 

birou echipa 

pluridisciplinara 

Personal part-time: 

Sef centru, 

personal de 

specialitate: 

 psiholog, 

 asistenţi sociali, 

 jurist 

asistent medical, 

muncitor necalificat, 

voluntari. 

Cost 

standar

d/an/be

neficiar 

- lei – 

20716 

    

Persoane 

singure, fără 

locuința, venituri 

sau alte forme de 

sprijin. 

Risc  de 

marginalizare 

sociala, abuz, 

vagabondaj si 

delicventa 

 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivelor operaţionale prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Tecuci 2019-2024. 

Direcția de Asistență Socială Tecuci își propune achiziționarea de servicii sociale de tip: 

1. Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice, având cod CPV 85311000-2 , respectiv codul din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr.867/2015) 8790CR-

VD-I.  

Forma de organizare: cu personalitate juridică 
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Beneficiari: 2 persoane victime ale violenței domestice, cu domiciliul/reședința în municipiul Tecuci. 

Standard minim de cost: conform H.G. nr.426/2020 

Valoare estimată: - minim 26775lei x 1 beneficiar = 26775 lei/an 

          - maxim 26775lei x 2 beneficiari  =  53550   lei/an 

2. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice, având cod CPV 85311100-3, respectiv codul din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr.867/2015) 8730 CR-V-I.  

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: 2persoane vârstnice, cu domiciliul/reședința în municipiul Tecuci. 

Standard minim de cost: conform H.G. nr.426/2020 

Valoare estimată: - minim 25738lei x 1 beneficiar =25738 lei/an 

          - maxim  25738 lei x 2 beneficiar =51476 lei/an 

3. Centre de îngrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilităţi având cod CPV 85311200-4, respectiv codul din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr.867/2015) 8790 CR-D-I.  

 

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: 2 persoane adulte cu dizabilităţi cu domiciliul/reședința în municipiul Tecuci 

Standard minim de cost: conform H.G. nr.426/2020 

Valoare estimată: - minim 66853 lei X 1 beneficiar = 66853  lei/an 

     - maxim 66853 lei X 2 beneficiari =133706    lei/an 

 

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:  - 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 797/2017 

  

1.  Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tecuci la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială / se afişează la sediul Direcției de 

Asistenţă Socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tecuci la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială, se actualizează prin 

hotărâre a consiliului local și se publică pe pagina de internet; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local – se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de internet a 

Primăriei Municipiului Tecuci la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială și se afișează la sediul DAS. Se actualizează ori de câte ori este nevoie;  

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale 

acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – sunt publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tecuci la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială și afișate la sediul DAS. 

Se actualizează de câte ori apar modificări.  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi – Lista furnizorilor de servicii sociale publici și privați e 

afișată la sediul DAS și actualizată ori de câte ori este nevoie: 

e) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează periodic; 

f) serviciile sociale care funcţionează în cadrul Direcției de Asistenţă Socială: se actualizează anual; 

g) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul municipiului - se actualizează anual; 

h) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial; 

  2. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția de Asistenţă Socială Tecuci sau în colaborare cu alte instituții: 

- prin Compartimentul monitorizare si intervenție in situație de urgenţă - educație parentală adresată persoanelor care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; 

- Prin Centrele de zi pentru persoane vârstnice - Sărbătorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 1 octombrie (“Ziua Internațională a persoanelor vârstnice”), Sfintele Sărbători de 

Paști și de Crăciun; participarea la diferite evenimente, alte întâlniri cu diverse prilejuri: sărbători laice sau religioase . 

3. Organizarea de întâlniri cu organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc. 

Direcția de Asistență Socială va organiza o serie de întâlniri  cu reprezentanți ai beneficiarilor de servicii sociale cu scopul colaborării în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale 

oferite. Totodată, se va realiza o rețea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facilă. 

4. Activităţi de informare şi consiliere realizate de salariații direcţiei, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi 

promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

-  identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și 

evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora; 

-  furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

-  desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate; 

-  efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a persoanei aflate în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau 

situației materiale.   

5. Mesaje de interes public transmise prin media: 

 -   informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD); 

- informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței; 

- informare privind distribuirea stimulentului educațional; 

- informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate  

- orice modificare legislativă de interes public. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

a) cursuri de perfecţionare: 

 Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 5   10.000  lei 

 

b) cursuri de calificare: 

Nr. de persoane   Buget estimat   

       - - 

    

c) sesiuni de instruire pentru: 

    c.1. personalul din centre (Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice, Cantina de ajutor social Tecuci) conform cerinţelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu; 

    c.2. asistenţi personali: 

Nr. de persoane   Buget estimat   

65 12.500 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară etc.: 

 

Teme de interes Nr. de persoane   Buget estimat   

- Propuneri legislative privind asistența socială; 

- Schimburi de experienţă cu alte instituții de profil; 

- Modele de bună practică în asistenţa sociala. 

3 5.000 lei 
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HOTĂRÂREA NR. 266 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital 
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.603/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 12632/12.11.2021 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12603/12.11.2021; 
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, adoptat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei se modifică în mod corespunzător  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 189/27.08.2021 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, care 

răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
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ANEXĂ 

STATUL DE FUNCŢII al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați  
 

Nr. crt. Funcții Tr./grad prof. Nivelul/specialitatea studiilor Situația postului 

 Conducere Execuție    

 Comitet Director: 3 posturi    

1.  Manager  Medic primar Studii superioare de lunga durata, cadru universitar,cursuri de perfecționare in 

management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii/masterate sau 

doctorate in management sanitar, economic ori administrativ   

Ocupat  

2.  Director medical  Medic primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

3.  Director financiar contabil  Economist Superioare / Statistica social economica Ocupat 

 Secretariat : 1 post    

4.   Secretar-dactilograf  IA Medii  VACANT 

 Birou de management al calităţii serviciilor de sănătate: 

 3 posturi 

   

5.  Sef Birou  Consilier I Superioare Ocupat 

6.   Medic  Superioare VACANT 

7.   Referent de specialitate I Superioare/Finanțe bănci Ocupat 

 Unitate de  transfuzie sanguina; EKG  = 1 post    

8.   Asistent medical Principal   Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /Medicala 

Ocupat 

 Compartimentul de supraveghere, prevenire si limitare a inf. asociate 

asist. med: 3 posturi 

   

9.   Medic Primar Superioare / Epidemiologie VACANT 

10.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale / Igiena 

Ocupat 

11.   Agent DDD    VACANT 

 Compartiment de evaluare si statistica medicala: 3 posturi    

12.   Statistician Principal Medii VACANT 

13.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /Laborator 

Ocupat 

14.   Statistician  Medii  Ocupat det 

 Personal clerical: 1 post    

15.   Preot  Superioare / Teologie Ocupat 

 Secția Clinică Boli Infecțioase I : 58 paturi 50 posturi din care, 

compartiment HIV – SIDA – 10 paturi 

   

16.  Medic sef secție  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

17.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase  Ocupat  

18.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

19.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

20.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

21.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat 

22.   Asistent medical sef secție Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale  

Ocupat 

23.   Asistent medical Principal       Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

24.   Asistent medical  Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

25.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

Ocupat  
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durata/postliceale / Medicala 

26.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat  

27.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat det 

28.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

29.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

30.   Asistent medical Principal       Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

31.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

32.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale / Medicala 

Ocupat det 

33.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

   Ocupat 

34.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

35.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

36.   Asistent medical Principal       Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

37.   Asistent medical        Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

38.   Asistent medical        Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

39.   Asistent medical Principal        Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

40.   Asistent medical        Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

          Ocupat 

41.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

42.   Registrator medical  Medii Ocupat det 

43.            Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

44.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

45.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

46.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

47.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

48.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

49.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  
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50.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

51.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

52.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

53.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

54.   Infirmiera  Curs calificare VACANT  

55.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

56.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

57.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

58.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

59.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

60.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

61.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

62.   Brancardier  Generale Ocupat det 

63.   Brancardier  Generale VACANT 

64.   Brancardier  Generale VACANT 

65.   Brancardier  Generale VACANT 

 Spitalizare de zi - boli infecțioase,  HIV-SIDA      Dermatologie – 

 3 posturi 

   

66.   Asistent medical  Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat - Secția I  

67.   Asistent medical  Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat - Secția II 

68.   Asistent medical  Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat - Secția Dermato 

 Secția Clinica Boli Infecțioase II : 58 paturi - 51 posturi     

69.  Medic sef secție   Superioare / Boli Infecțioase Ocupat VACANT 

70.   Medic   Superioare / Boli Infecțioase VACANT 

71.   Medic  Rezident Superioare / Boli Infecțioase Ocupat 

72.   Medic Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

73.            Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat 

74.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

75.   Medic Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

76.   Asistent medical sef secție Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat  

77.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

78.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

79.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

80.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

81.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

82.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat det  

83.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical Ocupat  
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generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

84.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

85.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

86.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

87.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

88.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

89.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

90.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

91.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

92.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

93.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

94.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

 Ocupat 

95.   Registrator medical  Medii VACANT 

96.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

97.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

98.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

99.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

100.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

101.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

102.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

103.   Infirmiera  Curs calificare      Ocupat 

104.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

105.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

106.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

107.   Infirmiera  Curs calificare    Ocupat det 

108.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

109.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

110.   Îngrijitoare  Curs calificare Ocupat  

111.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

112.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

113.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

114.   Îngrijitoare  Medii Ocupat 

115.   Îngrijitoare  Generale Ocupat det 

116.   Brancardier  Generale Ocupat det 
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117.   Brancardier  Generale Ocupat det 

118.   Brancardier  Generale VACANT 

119.   Brancardier  Generale Ocupat det 

 Secția Clinica  Dermatologie : 24 posturi  - 34 paturi    

120.  Medic sef secție  Primar Superioare / Dermatologie Ocupat   

121.   Medic Primar Superioare / Dermatologie Ocupat  

122.   Medic Primar Superioare / Dermatologie Ocupat  

123.   Medic Specialist Superioare / Dermatologie Ocupat  

124.   Asistent medical sef secție Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

125.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

126.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

127.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

128.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

129.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

130.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

131.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

132.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat  

133.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

134.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

135.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

136.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

137.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

138.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

139.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

140.   Îngrijitoare  Generale VACANT  

141.   Îngrijitoare  Generale Ocupat 

142.   Brancardier  Generale Ocupat det 

143.   Brancardier  Generale VACANT 

 Secția Terapie Intensiva/Componenta T.I = 10 paturi – 36 posturi    

144.  Medic sef secție   Superioare/Terapie intensiva VACANT 

145.   Medic Specialist Superioare/Terapie intensiva Ocupat  det 

146.   Medic  Superioare/Terapie intensiva VACANT 

147.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

148.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 
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149.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

150.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale 

Ocupat det 

151.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

152.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

153.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

154.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

155.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

156.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

157.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

158.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

159.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale 

VACANT 

160.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

161.   Registrator medical  Medii VACANT 

162.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

163.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

164.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

165.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

166.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

167.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

168.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

169.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

170.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

171.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

172.   Infirmiera  Curs  calificare VACANT 

173.   Infirmiera  Curs  calificare Ocupat det 

174.   Infirmiera  Curs  calificare Ocupat det 

175.   Infirmiera  Curs  calificare Ocupat det 

176.   Infirmiera  Curs  calificare Ocupat det 

177.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

178.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

179.   Brancardier  Generale VACANT 

 Secție Boli infecțioase aii-externa  - 35 paturi: 40 posturi    

180.  Medic sef secție   Superioare/Medicala VACANT 
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181.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

182.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

183.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

184.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

185.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

186.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

187.   Asistent medical sef secție  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

188.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

189.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale 

Ocupat det 

190.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale l  

Ocupat det 

191.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

192.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

193.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

194.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

195.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

VACANT 

196.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

197.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

198.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale 

Ocupat det 

199.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

200.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

201.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

202.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

203.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 
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204.   Registrator  medical  Medii Ocupat det 

205.   Infirmiera  Curs  calificare Ocupat det 

206.   Infirmiera  Curs  calificare Ocupat det 

207.   Infirmiera  Curs  calificare Ocupat det 

208.   Infirmiera  Curs  calificare Ocupat det 

209.   Infirmiera  Curs  calificare Ocupat det 

210.   Îngrijitoare  Generale Ocupat det 

211.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

212.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

213.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

214.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

215.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

216.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

217.   Brancardier  Generale Ocupat det 

218.   Brancardier  Generale VACANT 

219.   Brancardier  Generale VACANT 

 Secție Boli infecțioase IV  - 40 paturi: 37 posturi    

220.  Medic sef secție   Superioare/Medicala VACANT 

221.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

222.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

223.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

224.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

225.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

226.   Medic  Superioare/Medicala VACANT 

227.   Asistent medical sef secție  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

228.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

229.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale 

Ocupat det 

230.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

231.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

232.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

233.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

234.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

235.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

236.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

237.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 
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238.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

239.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale 

Ocupat det 

240.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

241.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

242.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

243.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

244.   Registrator  medical  Medii VACANT 

245.   Infirmiera  Generale/curs calificare Ocupat det 

246.   Infirmiera  Generale/curs calificare Ocupat det 

247.   Infirmiera  Generale/curs calificare Ocupat det 

248.   Infirmiera  Generale/curs calificare Ocupat det 

249.   Infirmiera  Generale/curs calificare Ocupat det 

250.   Îngrijitoare  Generale Ocupat det 

251.   Îngrijitoare  Generale Ocupat det 

252.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

253.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

254.   Brancardier  Generale Ocupat det 

255.   Brancardier  Generale Ocupat det 

256.   Brancardier  Generale VACANT 

 Camera de garda - Internări: 24 posturi    

257.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat  

258.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat 

259.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale 

Ocupat 

260.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat 

261.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat 

262.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat 

263.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale 

Ocupat 

264.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat 
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265.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat det 

266.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat det 

267.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

268.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

269.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

270.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

271.   Infirmiera  Curs calificare VACANT  

272.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

273.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat det 

274.   Îngrijitoare  Generale VACANT 

275.   Îngrijitoare  Curs calificare Ocupat 

276.   Brancardier  Medii Ocupat 

277.   Îngrijitoare  Curs calificare Ocupat 

278.   Garderobier  Generale VACANT 

279.   Garderobier  Generale VACANT 

280.   Garderobier  Generale VACANT 

 Cabinet  Boli Infecțioase:  2 posturi    

281.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat 

282.   Îngrijitoare  Generale   Ocupat 

 Cabinet dermatologie si ITS :  1 post    

283.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale 

Ocupat 

 Farmacie cu circuit închis: 8 posturi    

284.  Farmacist sef  Specialist Superioare / Farmacie Ocupat 

285.   Farmacist Specialist/Primar Superioare / Farmacie VACANT 

286.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Farmacie 

Ocupat  

287.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Farmacie 

Ocupat  

288.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Farmacie 

Ocupat  

289.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale / Farmacie 

Ocupat  

290.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Farmacie 

Ocupat  

291.   Operator calculator  Medii  Ocupat  

 Laborator analize medicale: 21 posturi    

292.  Medic sef secție  Primar Superioare/Microbiologie VACANT 

293.   Medic Primar Superioare/Med laborator Ocupat 

294.   Medic Specialist/primar Superioare/Med laborator VACANT 

295.   Chimist Principal Superioare / Biochimie  Ocupat  

296.   Chimist Principal Superioare / Biochimie Ocupat  

297.   Chimist Principal Superioare / Biochimie Ocupat det 

298.   Biolog Principal Superioare / Biochimie Ocupat det 

299.   Biolog Principal Superioare / Biochimie Ocupat  
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300.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat det 

301.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat  

302.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat  

303.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat  

304.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat  

305.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat  

306.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 
generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat  

307.   Asistent medical Principal  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat 

308.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat det 

309.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

Ocupat det 

310.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale /  Laborator 

VACANT 

311.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /  Laborator 

VACANT 

312.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

 Laborator radiologie si imagistica medicala:       3 posturi    

313.   Medic  Superioare/Medicale VACANT 

314.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale/ Radiologie 

Ocupat  

315.   Asistent medical  Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale /Radiologie 

Ocupat det 

 Sterilizare: 1 post    

316.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 

durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

 Compartiment de evaluare si consiliere psihologica = 1 post    

317.   Psiholog Principal Superioare / Psihologie Ocupat  

 Compartiment de asistenta sociala  2 posturi    

318.   Asistent social Principal Superioare / Asistenta sociala Ocupat 

319.   Asistent social  Principal Superioare / Asistenta sociala Ocupat 

 Birou financiar contabilitate: 3 posturi    

320.  Sef birou - economist   IA                         Superioare / Contab si inf. de gestiune                                     

Ocupat 
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321.   Economist IA Superioare / Managementul firmei Ocupat 

322.   Economist IA Superioare / Statistica social economica Ocupat  

 BIROU RUNOS: 4 posturi    

323.  Sef birou - consilier juridic  IA Superioare / Științe juridice Ocupat 

324.   Economist IA Superioare / Finanțe contabilitate                                        

Ocupat 

325.   Economist IA Superioare / Contab. si informatica de gestiune       Ocupat 

326.            Referent IA Medii Ocupat 

 Serviciu administrativ: 1 post    

327.  Sef serviciu ad-tiv Economist IA Superioare / Marketing in afaceri Ocupat 

 Birou Achiziții: 3 posturi    

328.  Sef birou achiziții  I Superioare/Administrație publica Ocupat 

329.   Subinginer  SSD VACANT 

330.   Referent de specialitate I Superioare / Inginer Ocupat 

 Birou Tehnic administrativ: 4 posturi    

331.  Sef birou ad-tiv   SSD/Subinginer Ocupat 

332.   Referent de specialitate I Superioare / Administrație publica Ocupat 

333.   Economist IA Superioare / Finanțe contabilitate Ocupat 

334.   Magaziner I Medii Ocupat 

 Spălătorie: 7 posturi    

335.   Spălătoreasa  Generale Ocupat det 

336.   Spălătoreasa  Generale Ocupat 

337.   Spălătoreasa  Generale Ocupat 

338.   Spălătoreasa  Generale Ocupat det 

339.   Spălătoreasa  Generale Ocupat 

340.   Spălătoreasa  Generale Ocupat det 
341.   Spălătoreasa  Generale Ocupat det 

 Bloc Alimentar: 9 posturi    

342.   Asistent medical Principal Asistent medical generalist debutant/ Asistent medical generalist/ Asistent medical 

generalist principal , cu studii superioare de lunga durata/ cu studii superioare de scurta 
durata/postliceale / Medicala 

Ocupat 

343.   Bucătar II Generale Ocupat det     Ocupat det 

Ocupat  
Ocupat  

Ocupat det  

Ocupat  

Ocupat det 

344.   Bucătar II Generale Ocupat 

345.   Bucătar II Generale Ocupat det 

346.   Bucătar III Generale Ocupat 
347.   Muncitor necalificat  Medii Ocupat 
348.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat det 

349.   Bucătar  Generale Ocupat det 
350.   Bucătar II  Ocupat det  

 Centrala telefonica: 1 post     

351.   Telefonist III Medii Ocupat 

 Muncitori întreținere: 32 posturi    

352.   Lăcătuş mecanic I Curs calificare Ocupat 

353.   Lăcătuş mecanic II Curs calificare Ocupat 

354.   Electrician I Curs calificare Ocupat 

355.   Fochist I Curs calificare Ocupat 

356.   Fochist I Curs calificare Ocupat 

357.   Fochist II Curs calificare Ocupat 

358.   Fochist II Curs calificare Ocupat 

359.   Fochist II Curs calificare Ocupat 

360.   Instalator  III Curs calificare Ocupat 

361.   Muncitor lenjerie I Medii Ocupat det 

362.   Agent contractări achiziții  Medii Ocupat 

363.   Muncitor-conducător auto II  Ocupat 

364.   Instalator  I Curs Calificare VACANT 
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365.   Instalator  Curs calificare VACANT 

366.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat 

367.   Muncitor necalificat  Generale VACANT 

368.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat det 

369.   Pompier  Curs Calificare Ocupat 

370.   Fochist  Curs calificare Ocupat det 

371.   Fochist  Curs calificare VACANT 

372.   Fochist  Curs calificare VACANT 

373.   Fochist  Curs calificare VACANT 

374.   ARHIVAR  Curs calificare Ocupat det 

375.   Instalator  Curs calificare VACANT 

376.   Instalator  Curs calificare VACANT 

377.   Lăcătuş mecanic  Curs calificare VACANT 

378.   Lăcătuş mecanic  Curs calificare VACANT 

379.   Lăcătuş mecanic  Curs calificare VACANT 

380.   Agent contractări achiziții  Medii Ocupat det 

381.   Muncitor-conducător auto II  Ocupat det 

382.   Electrician  Curs calificare Ocupat det 

383.   Muncitor necalificat  Generale VACANT 

 

RECAPITULAŢIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. TOTAL  POSTURI APROBATE 383 

NR. TOTAL POSTURI OCUPATE 289 

NR. TOTAL POSTURI VACANTE 94 

NR. TOTAL POSTURI DE CONDUCERE 17 

NR. TOTAL POSTURI DE EXECUŢIE 366 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

HOTĂRÂREA NR. 267 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.434/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 17266/09.11.2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi la nr. 12434/10.11.2021; 
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, adoptat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 233/26.11.2020 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, 
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare 

a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
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ANEXĂ 

STAT DE FUNCŢII al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 

 
Nr.crt. Funcţii Tr./grad prof. Nivelul/specialitatea studiilor 

 Conducere Executie   

 Comitet Director: 3 posturi   

1.  Manager 

 
  -Studii superioare de lunga durata 

-Cursuri de perfectionare in management sau management sanitar agreate de Ministerul 

Sanatatii/masterate sau doctorate in management sanitar, economic ori administrativ 

2.  Director Medical    Studii superioare medicale 

3.  Director Financiar-Contabil   Studii superioare economice 

 S1         Sectia Pneumologie I: 49 posturi   

4.  Medic sef sectie-VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

5.   Medic -VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

6.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

7.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

8.   Medic-VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

9.   Medic primar Studii superioare medicale-pneumologie 

10.   Asistent med. gen. sef principal Studii SS specialitate 

11.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

12.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

13.   Asistent med. Gen.  Studii SS specialitate 

14.   Asistent med. Gen.  principal Studii SS specialitate 

15.   Asistent med. Gen principal Studii  SS specialitate 

16.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

17.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

18.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

19.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

20.   Asistent med. Gen.   Studii de specialitate 

21.   Asistent med. Gen.   Studii de specialitate 

22.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

23.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

24.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

25.   Asistent med. Gen. principal Studii  SS specialitate 

26.   Asistent med. Gen.  principal Studii de specialitate 

27.   Asistent med. Gen.  . Studii SS de specialitate 

28.   Asistent med. Gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

29.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

30.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

31.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

32.   Infirmiera  Studii generale si curs 

33.   Infirmiera-VACANT  Studii generale si curs 

34.   Infirmiera-VACANT  Studii generale si curs 

35.   Infirmiera VACANT  Studii generale si curs 

36.   Infirmiera  Studii generale si curs 

37.   Infirmiera   Studii generale si curs 

38.   Infirmiera  Studii generale si curs 

39.   Infirmiera  Studii generale si curs 

40.   Infirmiera VACANT  Studii generale si curs 
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41.   Infirmiera VACANT  Studii generale si curs 

42.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

43.   Ingrijitoare  Studii generale 

44.   Ingrijitoare   Studii generale 

45.   Ingrijitoare   Studii generale 

46.   Ingrijitoare  Studii generale 

47.   Ingrijitoare   Studii generale 

48.   Ingrijitoare   Studii generale 

49.   Ingrijitoare   Studii generale 

50.   Ingrijitoare  Studii generale 

51.   Ingrijitoare  Studii generale 

52.   Ingrijitoare  Studii generale 

               S2         Sectia Pneumologie II : 50   

53.  Medic sef sectie- VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

54.   Medic  Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

55.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

56.   Medic VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

57.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

58.   Medic  Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

59.   Medic VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

60.   Asistent med. gen sef principal Studii specialitate 

61.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

62.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

63.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

64.   Asistent med. Gen principal. Studii specialitate 

65.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

66.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

67.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

68.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

69.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

70.   Asistent med. gen  . Studii de specialitate 

71.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

72.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

73.   Asistent med. gen              principal   Studii SS specialitate 

74.   Asistent med. Gen.  Studii SS de specialitate 

75.   Sora medicala principal Studii medii de specialitate 

76.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

77.   Asistent med. Gen.   Studii de specialitate 

78.   Asistent med. Gen. . Studii de specialitate 

79.   Asistent med. Gen.  principal Studii de specialitate 

80.   Asistent med. Gen.  Studii de specialitate 

81.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

82.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

83.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

84.   Infirmiera   Studii generale + curs 

85.   Infirmiera  Studii generale + curs 

86.   Infirmiera  Studii generale + curs 

87.   Infirmiera  Studii generale + curs 

88.   Infirmiera   Studii generale + curs 

89.   Infirmiera  Studii generale + curs 
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90.   Infirmiera   Studii generale + curs 

91.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

92.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

93.   Ingrijitoare  Studii generale 

94.   Ingrijitoare  Studii generale 

95.   Ingrijitoare   Studii generale 

96.   Ingrijitoare   Studii generale 

97.   Ingrijitoare  Studii generale 

98.   Ingrijitoare   Studii generale 

99.   Ingrijitoare  Studii generale 

100.   Ingrijitoare    Studii generale 

101.   Ingrijitoare  Studii generale 

102.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S3       Sectia Pneumologie  III : 54   

103.  Medic sef sectie VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

104.   Medic - VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

105.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

106.   Medic - VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

107.   Medic  Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

108.   Medic-VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale pneumologie 

109.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

110.   Asistent med. gen sef principal Studii SS specialitate 

111.   Asistent med. Gen  principal Studii SS specialitate 

112.   Asistent med. Gen  Studii specialitate 

113.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

114.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

115.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

116.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

117.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

118.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

119.   Asistent med. Gen  Studii specialitate 

120.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

121.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

122.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

123.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

124.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

125.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

126.   Asistent med. Gen VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

127.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

128.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

129.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

130.   Asistent med. Gen VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

131.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

132.   Infirmiera-VACANT  Studii generale + curs 

133.   Infirmiera  Studii generale + curs 

134.   Infirmiera  Studii generale + curs 

135.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

136.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

137.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

138.   Infirmiera   Studii generale + curs 

139.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 
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140.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

141.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

142.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

143.   ingrijitoare  Studii generale 

144.   Ingrijitoare   Studii generale 

145.   ingrijitoare  Studii generale 

146.   Ingrijitoare   Studii generale 

147.   Ingrijitoare   Studii generale 

148.   Ingrijitoare   Studii generale 

149.   Ingrijitoare   Studii generale 

150.   Ingrijitoare  Studii generale 

151.   Ingrijitoare  Studii generale 

152.   Ingrijitoare   Studii generale 

153.   Ingrijitoare   Studii generale 

154.   Ingrijitoare  Studii generale 

155.   Ingrijitoare   Studii generale 

156.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S4        Sectia Pneumologie Copii  : 22   

157.  Medic sef sectie - VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

158.   Medic  Specialist  Studii superioare medicale - pediatrie 

159.   Medic  Primar Studii superioare medicale - pediatrie 

160.   Asistent med. Ped. sef principal Studii SS de specialitate 

161.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

162.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

163.   Asistent med. Ped. principal Studii specialitate 

164.   Asistent med. Gen/Ped. principal Studii SS  de specialitate 

165.   Asistent med. gen. VACANT  Studii SS/PL de specialitate 

166.   Asistent med. gen. principal Studii SS /SSD de specialitate 

167.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

168.   Infirmiera  Studii generale + curs 

169.   Infirmiera  Studii generale + curs 

170.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

171.   ingrijitoare  Studii generale 

172.   ingrijitoare  Studii generale 

173.   Ingrijitoare   Studii generale 

174.   ingrijitoare   Studii generale 

175.   ingrijitoare   Studii generale 

176.   ingrijitoare   Studii generale 

177.   ingrijitoare   Studii generale 

178.   ingrijitoare  Studii generale 

 S5        Compartiment M.D.R. : 5   

179.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

180.   Asistent med. gen.   principal Studii SS de specialitate 

181.   Asistent med. gen.   Studii specialitate 

182.   Infirmiera VACANT  Studii generale+curs 

183.   ingrijitoare  Studii generale 

 S6           Camera de garda : 14   

184.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

185.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

186.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

187.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 
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188.   Asistent med. gen. principal     Studii SS de specialitate 

189.  Asistent sef unitate VACANT  asist/principal Studii SS/PL de specialitate 

190.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

191.   Asistent med. gen.  Studii specialitate 

192.   Asistent med. gen.  Studii specialitate 

193.   Ingrijitoare   Studii generale 

194.   ingrijitoare   Studii generale 

195.   ingrijitoare   Studii generale 

196.   brancardier  Studii generale 

197.   brancardier  Studii generale 

 S7  Laborator Radiologie si Imagistica Medicala : 10   

198.   Medic  Specialist Studii superioare medicale - radiologie si imagistica medicala 

199.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

200.   Asistent med. rad. VACANT principal Studii specialitate 

201.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

202.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

203.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

204.   Registrator med. VACANT principal Studii specialitate + competenta radiologie 

205.   Asistent med. rad.   Studii specialitate 

206.   Asistent med. rad.   Studii specialitate 

207.   Asistent med. rad. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

 S8     Compartiment Explorari Functionale : 4   

208.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

209.   Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

210.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

211.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S9       Compartiment Endoscopie Bronsica: 3   

212.    

Medic VACANT 

 

Specialist /Primar 

Studii superioare medicale in specialitatea anestezie terapie intensiva/medicina de urgenta/  cu 

competenta in endoscope bronsica 

213.   Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

214.   Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

 S10             Compartient Sterilizare : 4   

215.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

216.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

217.   Asistent med. gen.   Studii specialitate 

218.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S11             Laborator Analize Medicale : 17   

219.  Sef laborator  VACANT Medic /chimist/biolog  Studii superioare de specialitate 

220.   Medic Primar Studii superioare medicale laborator 

221.   Chimist  Principal Studii superioare de specialitate 

222.   Chimist Principal  Studii superioare de specialitate 

223.   ChImist   Studii superioare de specialitate 

224.   Asistent med. lab.   principal Studii specialitate 

225.   Asistent med. lab.VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

226.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

227.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

228.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

229.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

230.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

231.   Asistent med. lab. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 
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232.   Asistent med. lab. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

233.   Asistent med. lab. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

234.   ingrijitoare  Studii generale 

235.   ingrijitoare  Studii generale 

 S12      Compartiment Gimnastica Medicala : 1   

236.   Profesor CFM – VACANT Principal Studii superioare de specialitate 

 S13           Farmacie cu circuit inchis : 8   

237.  Farmacist sef VACANT   Studii superioare de specialitate 

238.   Farmacist   Studii superioare de specialitate 

239.   Asistent med. farmacie principal Studii de specialitate 

240.   Asistent med. farmacie principal Studii de specialitate 

241.   Asistent med. farmacie principal  Studii de specialitate 

242.   Asistent med. farmacie  principal Studii de specialitate 

243.   Asistent med. farmacie VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

244.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S14      Dispensar T.B.C. nr. 1 : 13   

245.   Medic - VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

246.   Medic Primar  Studii superioare medicale pneumologie 

247.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

248.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

249.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

250.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

251.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

252.   Asistent med. Gen. principal Studii  SS specialitate 

253.   Asistent medico-social principal Studii specialitate 

254.   Asistent med. Rad.   Studii specialitate 

255.   Asistent med. Rad. principal Studii specialitate 

256.   Registrator med.  principal Studii specialitate 

257.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S15     Dispensar T.B.C. nr. 2 : 13   

258.   Medic  Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

259.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

260.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

261.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

262.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

263.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

264.   Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

265.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

266.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

267.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

268.   Statistician   med.  principal Studii specialitate 

269.   Registrator  med.  . Studii specialitate 

270.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S16     Dispensar T.B.C. Tg. Bujor : 5   

271.   Medic   Rezident  

pneumologie 

Studii superioare medicale  

272.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

273.   Asistent med. ped. principal Studii specialitate 

274.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

275.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S17             Dispensar T.B.C. Tecuci : 9   
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276.   Medic  Specialist  Studii superioare medicale pneumologie 

277.   Medic VACANT Specialist/primar Studii superioare medicale pneumologie 

278.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

279.   Asistent med. Gen.    Studii  de specialitate 

280.   Asistent med.Gen VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

281.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

282.   Asistent med. Gen.  principal Studii SSD specialitate 

283.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

284.   ingrijitoare  Studii generale 

 S18            Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţi:cabinet 

pneumologie   : 2 

  

285. Asistent med. gen.   Studii specialitate 

286. Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 Compartiment de evaluare si  statistica medicala:9    

287.  Statistician med. principal Studii specialitate 

288.  Statistician med. VACANT principal Studii specialitate 

289.  Registrator med. principal Studii specialitate 

290.  Registrator med.   Studii specialitate 

291.  Registrator med. VACANT principal Studii specialitate 

292.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

293.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

294.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

295.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

 Comp. de Prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale: 5   

296.  Medic VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale epidemiologie 

297  Medic VACANT Specialist/primar Studii superioare medicale epidemiologie 

298  Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

299  Asist. med. Gen./igiena  Studii de specialitate  curs de perfectionare profesionala in domeniu 

300  Agent DDD VACANT  Studii generale + curs 

 Compartiment juridic : 1   

301  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

 Personal clerical : 1   

302  Preot  Studii superioare de specialitate 

 Compartiment Securitatea Muncii, P.S.I. Protectie Civila si Situatii de urgenta  : 1   

303  Inginer   Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 COMPARTIMENT INFORMATICA   

304  Informatician VACANT  Studii superioare de specialitate 

 Birou  contabilitate : 5   

305 Sef birou VACANT   Studii superioare economice 

306  Economist  Studii superioare economice 

307  Economist  Studii superioare economice 

308  Economist   Studii superioare economice 

309  Economist   Studii superioare economice 

 Serviciul RUNOS : 5   

310 Sef  serviciu VACANT   Studii superioare juridice/economice/administrative 

311  Referent de specialitate  Studii superioare administrative 

312  Economist    Studii superioare economice 

313  Economist   Studii superioare economice 

314  Referent  de specialitate  Studii superioare economice / juridice 

 Serviciul Tehnic si Administrativ : 7   

315 Sef serviciu   Studii superioare tehnice 
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316  Secretar dactilograf  Studii medii 

317  Secretar dactilograf  Studii medii 

318  Referent de specialitate   Studii superioare administrative 

319  Magaziner     Studii medii 

320  Magaziner  Studii medii 

321  Economist   Studii superioare economice 

 Spalatorie :6   

322  Spalatoreasa cu gestiune  Studii generale 

323  Spalatoreasa  Studii generale 

324  Spalatoreasa  Studii generale 

325  Spalatoreasa   Studii generale 

326  Spalatoreasa  Studii generale 

327  Spalatoreasa   Studii generale 

 Personal intretinere si deservire posturi fixe : 23   

328  Muncitor calificat - tamplar  Calificare 

329  Muncitor calificat – sudor-VACANT  Calificare 

330  Muncitor calificat – sudor  Calificare 

331  Muncitor calificat – zugrav  Calificare 

332  Muncitor calificat  - instalator sanitar VACANT  Calificare 

333  Muncitor calificat – prelucrator prin aschiere  Calificare 

334  Muncitor calificat- lacatus mecanic VACANT  Calificare 

335  Muncitor calificat – conducator mecanic auto  Calificare 

336  Muncitor calificat – telefonist   Calificare 

337  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

338  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

339  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

340  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

341  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

342  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

343  Muncitor calificat electrician   Calificare 

344  Muncitor calificat- sofer   Calificare 

345  Muncitor calificat- sofer VACANT  Calificare 

346  Muncitor calificat electromecanic statie pompare 

apa  

 Calificare 

347  Muncitor necalificat – intretinere spatii verzi    

348  Muncitor necalificat – intretinere spatii verzi    

349  Muncitor necalificat   

350  Muncitor calificat electromecanic statie pompare 

apa VACANT 

 Calificare 

 Paza : 3   

351  Portar  Studii generale 

352  Portar  Studii generale 

353  Portar  VACANT  Studii generale 

 Bloc alimentar : 12   

354  Asistent gen./nutritie si dietetica VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

355  Asistent gen  Studii de specialitate 

356  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

357  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

358  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

359  Muncitor calificat bucatar  Calificare 
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360  Muncitor calificat bucatar   Calificare 

361  Muncitor necalificat   

362  Muncitor necalificat    

363  Muncitor necalificat   

364  Muncitor necalificat   

365  Muncitor calificat   Calificare 

 Serviciul Achizitii :7    

366 Sef serviciu    Studii superioare tehnice/economice 

367  Inginer specialist  Studii superioare tehnice 

368  Subinginer  Studii superioare de scurta durata tehnice 

369  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

370  Referent  Studii medii 

371  Inginer  Studii superioare tehnice 

 Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate: 5   

 

 
372 

 

Medic -Sef serviciu 
VACANT 

 

 

 Studii superioare de specialitate in Sănătate publica si management //atestat de studii 

complementare in managementul serviciilor de sănătate eliberat de M.S./program de formare in 
domeniul managementului calităţii in sănătate recunoscut de ANMCS 

373  Medic Rezident Sănătate publica si 

management 

Studii superioare medicale  

374  Referent de specialitate  Studii superioare economice 

375  Referent de specialitate  Studii superioare economice 

376  Referent de specialitate  Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 Posturi medici competente limitate : 3   

377  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

378  Medic  VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

379  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

 

RECAPITULAŢIE 

 

 

                  

 

 

NR. TOTAL  POSTURI APROBATE 379 

NR. TOTAL POSTURI OCUPATE 296 

NR. TOTAL POSTURI VACANTE 83 

NR. TOTAL POSTURI DE  CONDUCERE 15 

NR. TOTAL POSTURI DE EXECUŢIE 364 
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HOTĂRÂREA NR. 268 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru 
perioada februarie 2022 – februarie 2025 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.400/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi nr. 2998/18.11.2021, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12400/18.11.2021; 
Având în vedere prevederile art. 2 lit. d), art. 7 alin. (1) şi ale art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 1 din 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 Anexa 3 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 (privind modelul – cadrul al Caietului de 
obiective); 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (5) lit. d) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă caietul de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru 
perioada februarie 2022 – februarie 2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
 

ANEXĂ 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Galaţi pentru  

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 
Perioada de management este de 3 ani (februarie 2022 – februarie 2025) 

 
Capitolul I. Tipul instituţiei publice de cultură 

           Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi este o instituţie publică de cultură şi cercetare, permanentă, de importanţă judeţeană, aflată 
sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Galaţi, sub autoritatea profesională a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Galaţi, sub 
coordonarea ştiinţifică a Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile Legii Muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003 şi a Legii nr. 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
          Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 328 din 29 octombrie 2009, Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi are următoarele funcţii muzeale generale: 

 teritoriale-naţionale, de valorificare a elementelor de floră şi faună din ecosisteme ale ţării cu preponderenţă Moldova şi Dobrogea; 
 ştiinţifică, realizată prin cercetare fundamentală; 
 valorificare cultural-educaţională şi divertisment, prin punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării publicului prin 

organizarea de servicii publice (expoziţii, manifestări culturale, muzeoturism, etc.); 
 regională şi universală, prin organizarea de expoziţii temporare în colaborare cu alte state cu care ţara noastră are încheiate acorduri culturale, organizarea de 

simpozioane şi congrese ştiinţifice internaţionale. 
          Finanţarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi se realizează din venituri proprii şi/sau subvenţii din bugetul de stat/local, prin 
bugetul Consiliul Judeţean Galaţi. 
          Conform actului de înfiinţare/organizare a instituţiei, obiectivele principale ale instituţiei sunt următoarele: 

 gestionarea şi creşterea patrimoniului muzeal, asigurarea securităţii şi integrităţii sale; 
 întocmirea şi păstrarea evidenţelor ştiinţifice, tehnice şi administrative; 
 conservarea patrimoniului muzeal, protecţia şi prevenirea împotriva factorilor dăunători sau distructivi, iar în caz de îmbolnăvire, combaterea prin lucrări 

specifice; 
 cercetarea colecţiilor şi a tuturor aspectelor legate de acestea şi valorificarea lor prin mijloace specifice, în special prin expoziţii, publicaţii ştiinţifice; 
 răspândirea şi popularizarea cunoştinţelor acumulate prin studierea patrimoniului, mediatizarea valorilor obţinute şi a tuturor manifestărilor cultural-

educative şi editarea de lucrări de popularizare; 
 achiziţionarea de valori obiectuale şi de alte bunuri culturale; 
 asigurarea serviciilor pentru educaţie, agrement şi recreere, divertisment. 

 
Alte informaţii relevante 

           Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi iniţiază şi desfăşoară programe şi proiecte culturale în domeniul educaţiei permanente, 
urmărind cu consecvenţă: 

o organizarea şi desfăşurarea de activităţi expoziţionale temporare, permanente şi itinerante; 
o organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare sau permanente; 
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o organizarea şi difuzarea de filme documentare pentru public prin folosirea informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit 
normativelor în vigoare; 

o iniţierea programelor adecvate de petrecere a timpului liber a copiilor, stimularea creativităţii şi talentului; 
o dezvoltarea schimburilor culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; 
o editarea şi difuzarea de publicaţii ştiinţifice de cultură; 
o asigură participarea la cursuri de perfecţionare pentru personalul propriu; 
o organizează şi realizează alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu prevederile legale în vigoare. 

 
Capitolul II. Misiunea instituţiei 

 

           Misiunea de bază a  Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi constă în identificarea, colectarea, achiziţionarea, conservarea, 
cercetarea şi valorificarea ştiinţifică şi expoziţională a florei şi faunei naţionale şi internaţionale, cu valoare documentară, ştiinţifică, în scopul formării şi cultivării 
spiritului etic şi estetic, a diversificării mijloacelor de educaţie ecologică şi conservarea biodiversităţii. 

 
Capitolul III. Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în care instituţia îşi desfăşoară activitatea 

          Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi își desfășoară activitatea în municipiul Galați, reședință a județului Galați.  
          Conform datelor Institutului Naţional de Statistică în  municipiul Galaţi locuiesc aproximativ 305.000 locuitori (date din anul 2019) şi este pe locul 5 în 
clasamentul național, după București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, devansând Constanța, Craiova și Brașov. Dacă vom considera spre înființare, Zona Metropolitană 
„Dunărea de Jos”, populația adunată a municipiilor Brăila și Galați (strict a acestora), ar fi de peste 500.000 de locuitori, la care se mai adaugă locuitorii comunelor 
limitrofe și posibil a oraşului Măcin. Zona Metropolitană „Dunărea de Jos”, ar fi a doua ca populație (prima fiind Zona Metropolitană București-Ilfov, iar a treia fiind 
Zona Metropolitană Iași). 
          Mai mult, judeţul Galați cu o populaţie de 622.936 de locuitori (2011) este un județ în regiunea Moldova din România ce  face parte din Regiunea de Dezvoltare 
Sud - Est (împreună cu județele Vrancea, Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea), din Euroregiunea Dunării de Jos (alături de raioanele din sudul Republicii Moldova și 
vestul Ucrainei) precum și din Zona Economica Libera Galați – Giurgiulești - Reni. 
          În judeţ funcţionează numeroase instituţii culturale şi de învăţământ, care acoperă necesităţile educaţionale şi expoziționale ale locuitorilor. Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi  face parte din familia instituţiilor culturale şi contribuie, la realizarea proiectelor culturale ale administraţiei publice locale 
şi centrale realizând activităţi în comun cu: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Galaţi, cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul de 
Istorie “Paul Păltănea” şi Muzeul de Artă Vizuală, Biblioteca ”V. A. Urechia” precum şi cu instituţii de învăţământ ce ţin de autorităţile locale şi judeţene. Manifestările 
cultural-educative şi ştiinţifice reprezintă un obiectiv permanent ce poate fi adaptat şi dezvoltat în sprijinul publicului larg prin parteneriate şi colaborări pentru toate 
categoriile de vârstă. 
 

Capitolul IV. Dezvoltarea specifică a instituţiei 

Documente de referinţă, necesare analizei: 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare le instituţiei - prevăzut în Anexa nr. 1; 
- Organigrama şi statul de funcţii al instituţiei - prevăzut în Anexa nr. 2; 
- Bugetul aprobat al instituţiei pe ultimii trei ani - prevăzut în Anexa nr. 3. 
 
4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 

          Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a luat fiinţă prin Decizia nr. 230/02.11.1990 a Prefecturii Judeţului Galaţi şi are sediul în 
Galaţi, strada Regiment 11 Siret nr. 6A, judeţul Galaţi, având ca nucleu Muzeul de Ştiinţele Naturii Galaţi, înfiinţat în anul 1956 pe baza colecţiilor învăţătorilor Paul şi 
Ecaterina Paşa, ce cuprindeau aproximativ 500 piese de paleontologie, specii de păsări şi mamifere exotice. 
          Astfel, începând cu anul 1990 muzeul intră într-o nouă etapă de dezvoltare şi modernizare prin promovarea unui proiect ce-i schimbă structura şi amploarea. 
Cercetarea şi conservarea biodiversităţii ecosistemelor naturale, îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific, promovarea de proiecte privind monitorizarea poluării mediului 
înconjurător sunt doar câteva din priorităţile avute în vedere. Educaţia ecologică pentru conservarea naturii a fost şi este derulată prin proiecte expoziţionale moderne la 
nivelul secţiilor şi departamentelor instituţiei. După mutarea în noul sediu, la sfârşitul anului 2003, publicul vizitator, de toate vârstele, a  putut admira şi explora o 
instituţie modernă de cultură ce abordează tematici diversificate în cadrul expoziţiilor cu caracter temporar sau permanent din: Grădina Botanică, Grădina Zoologică, 
Acvariu, Planetariu, Observator, Planetariu. Colecţiile de Entomologie, Malacologie, Ornitologie, Mamifere, Amfibieni şi Reptile, Minerale şi Roci, Paleontologie, ce 
aparţin secţiei Muzeu sunt valorificate în cadrul expoziţiilor proprii  şi itinerante. Amintim doar câteva expoziţii temporare cu succes mare la public precum: 
„Dinozauri din România”, „Cuiburi şi ouă – In memoriam Ion Cătuneanu”, „Călătorie prin mări şi oceane”, „Peşteri din România” – mirifica lume a carstului”, „Viaţa 
în pădure”, „Simţurile animalelor nocturne”, „Africa”, „Arii protejate din județul Galați”, etc. 
          Dezvoltarea infrastructurii moderne constituie o prioritate, astfel, putem  menţiona investițiile majore din ultimii ani, în stadii avansate de implementare, cum ar 
fi „Clădire  Didactică pentru plante tropicale” şi  Expoziţia permanentă „Spaţiu expoziţional permanent - zona pescărească Prut-Dunăre” ,  ce vor aduce plus valoare 
acestei instituţii de cultură. 
          Secţia Acvariu a fost deschisă pentru public în luna noiembrie a anului 2003, fiind amplasată la demisolul instituţiei şi cuprinzând o colecţie impresionantă de 
specii de peşti din ihtiofauna bazinului hidrografic al cursului inferior al Dunării, ihtiofauna Mării Mediterane şi ihtiofauna tropicală de apă dulce. Vizitatorii pot 
admira, într-un cadru frumos amenajat şi întreţinut de către specialiştii de la acvariu, o multitudine de specii de peşti: lin, răspăr, anghila, carasul, bibanul, crapul, 
ştiuca, şalăul, păstruga, nisetrul, morunul, îngeri imperiali, peşti drapel, pămătuful, peşti trăgaci, peşti clown, piranha, ciclide de Malavi, pacu cu burta roşie etc. În 
cadrul acvariului vizitatorii pot beneficia de vizite ghidate, la cerere, ocazie cu care pot primi informaţii suplimentare despre speciile de peşti vii aflați în patrimoniul 
propriu.  
          Planetariul a fost deschis pentru public la sfârşitul anului 2003, odată cu inaugurarea expoziţiei permanente „Sistemul Solar”, dar şi a fotoexpoziţiei „O scurtă 
incursiune prin Univers”. Impactul maxim al Planetariului, pentru publicul vizitator, a venit odată cu inaugurarea Observatorului astronomic, în anul 2010, ca urmare a 
dotărilor tehnice realizate din fonduri europene, prin proiectul „Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier” (Cod Perseus RO 
2006/018 – 447.01.01.25) în cadrul Programului de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, PHARE CBC 2006 – implementat de Consiliul Judeţean 
Galaţi, în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi şi Centrul Infomedia Cahul, Republica Moldova). Cine vrea să afle mai multe despre stele, 
planete şi universul în care trăim vine la Planetariu, la sala de proiecţie cu diametrul cupolei de 7 m sau pe terasa de 250 mp a Observatorului, unde se organizează 
observaţii astronomice de zi sau de noapte, ambele obiective adresându-se tuturor categoriilor de vârstă. Cei care vizitează Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi pot să admire cerul din primul observator astronomic public din România prevăzut cu acoperiş tractabil. Pasiunea pentru astronomie şi interesul publicului pentru 
astronomie au determinat și înfiinţarea Astroclubului “Călin Popovici”, prin intermediul căruia se organizează întâlniri şi acţiuni care au ca scop popularizarea acestei 
ştiinţe în rândul publicului interesat 
          Structura tematică a secţiei Grădina Botanică (cea mai tânăra grădină botanică din România) a fost elaborată de către colectivul ştiinţific al acestea ţinându-se 
cont de funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească: ştiinţifică, de conservare a fitodiversităţii, didactică, educativă şi nu în ultimul rând recreativă. 
          Organizarea pe sectoare a fost demarată începând cu primele plantări din anul 1995 şi se prezintă astfel :  

 Flora şi Vegetaţia României - cuprinde o suprafaţă de cca. 5,2 ha fiind dispusă pe partea dreaptă a aleii principale. Accesul vizitatorilor se face pe o alee cu 
dale înierbate pe direcţia S-N şi cu legătură pe un podeţ către aleea principală. Configuraţia terenului dă posibilitatea reprezentării etajelor de vegetaţie din 
România pornind de la stepă până la golul Alpin. Răşinoasele, din care face parte molidul, bradul laricele, pinii pitici, ienuperii, oferă publicului vizitator 
imagini unice asemănătoare zonelor montane din Munţii Carpaţi; 

 Flora Globului - situat pe partea stângă a aleii principale, sectorul (4,3 ha.) este compus din arii ce reprezintă flora Asiei, Extremul Orient, Grădina Japoneză 
cu un lac creat artificial şi cascadă, flora Americii de Nord, Flora bazinului Mediteranean. Zgomotul apei din cascadă, prezenţa crapilor japonezi (în număr 
de peste 100 exemplare), formele special conduse de chiparoşi sau gutuiul japonez te aduc într-o  atmosferă specifică extremului orient ce reprezintă un loc 
aparte de odihnă şi recreere; 

 Flora utila - sectorul este amplasat în imediata vecinătate a clădirii Muzeu şi ocupă o suprafaţă de 10.000 m2. Aici sunt prezentate peste 100 de specii de 
plante medicinale, aromatice şi utile pe care merită să le admiri la primele ore ale  dimineţii. Clasificarea şi amplasarea acestor specii s-a realizat funcţie de 
poziţia taxonomică şi a relaţiilor farmaco-taxonomice ce pot servi la o descriere biosistematică reprezentând în acelaşi timp şi caracterul terapeutic; 

  Flora ornamentală-sectorul (2,2 ha) reprezintă "coloana vertebrală" a grădinii botanice fiind dispus pe direcţie N-S  sub forma unei alei principale pe două 
sensuri, iar pe mijloc sunt conturate 15 pastile de dimensiuni şi forme diferite. Petele de culoare sunt create cu ajutorul răsadurilor anuale obţinute în fiecare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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primăvară  din producţia proprie de seminţe. Peste 15 000 de exemplare de petunia, crăiţe, varză ornamentală sau din genurile  Gazania, Begonia, 
Osteospermum  dispuse artistic, ce pot incita la cunoaştere, la dezvoltarea simţul artistic, şi nu în ultimul rând dorinţa de a iubi natura - de altfel, scopul 
nostru esenţial; 

 Rosarium - planul sectorului pe o suprafaţă de 3,5 ha este armonizat cu sistematizarea pe verticală a Grădinii Botanice şi cu perspectiva sa în raport cu 
Dunărea. Cele peste 10.000 exemplare de trandafiri din 300 soiuri pot încânta şi cel mai pretenţios vizitator ce se poate relaxa într-un cadru deosebit atât din 
punct de vedere al diversităţii soiurilor de roze cât şi al prezenţei elementelor de decor - foişoare din lemn, bănci, etc.; 

 Sera actuală  de cca. 850 m2 adăposteşte provizoriu specii de plante de pe întreg mapamondul (cactuşi, palmieri, ficuşi, ferigi, plante acvatice, etc.) ce vor fi 
transferate în noul spaţiu aflat în construcţie denumit „Clădire  Didactică pentru plante tropicale”, finanţat din fondurile Consiliului Judeţean Galaţi; 

 „Grădina Senzorială” cu aleea terapeutică, „Botanică distractivă: , colecția de „mini-roze” sunt spaţii create începând cu anul 2014, spre încântarea 
publicului vizitator de toate vârstele. 

          Grădina Zoologică Gârboavele a fost înfiinţată în anii 1970, funcţionând, până la sfârşitul anului 1989, sub administrarea Primăriei Galaţi. În anul 1990, a 
intrat în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, respectiv a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi. Pentru a fi în conformitate cu noile prevederi 
legale privind conservarea biodiversităţii şi la solicitarea Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, a avut loc actualizarea Studiului de Fezabilitate aferent 
proiectului "Modernizare parc zoo, pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi", în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007 şi a Hotărârii de Guvern nr. 
28/2008, în perioada 2011-2013, au fost luate o serie de măsuri deosebit de importante privind reabilitarea şi/sau modernizarea spaţiilor de expunere a animalelor, 
proces care a fost încheiat în septembrie 2013. Pe cca. 14 ha, Grădina Zoologică Gârboavele adăposteşte o colecţie variată de specii de animale, mamifere şi 
păsări, dintr-o multitudine de regiuni geografice ale lumii (Europa, Asia, Africa). 

 
4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani (Tabel 1): 

                Tabel 1. Criterii de performanţă ale  Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi                                              

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanţă* Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri-cheltuieli 
de capital)/nr. de beneficiari : vizitatori 

 
49,54 

 
85,77 

 
53,79 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 638.000 - - 

3. Număr de activităţi specifice 100 31 24 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presa) 128 78 52 

5. Număr de beneficiari neplătitori 34.800 22.300 21.900 

6. Număr de beneficiari plătitori 128.688 82.800 121.800 

7. Număr de expoziţii 25 9 12 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 59 20 8 

9. Număr de conferinţe/simpozioane 
/workshop-uri 

16 2 4 

10. Venituri proprii din activitatea de bază 617.219 385.614 573.174 

11. Venituri proprii din alte activităţi - - - 

 
4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 

          Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi îşi desfăşoară activitatea în următoarele sedii: 
 imobilul din Galaţi, strada Regiment 11 Siret nr. 6A,  în care se află sălile expoziţiilor permanente şi temporare şi pentru activităţile ştiinţifice, instructive şi 

cultural educative, sala Auditoriu, arhiva, depozitele, laboratoarele de conservare a patrimoniului, birourile personalului de conducere şi execuţie, de 
specialitate şi cel tehnic administrativ, Grup Administrativ Botanic (birouri specialişti/vestiare personal muncitor) 

 imobilul din comuna Vânători, Pădurea Gârboavele unde funcţionează Grădina Zoologică, destinat expoziţiilor permanente, biroul pentru personalul de 
specialitate. 

 
          Personalul angajat este organizat în birouri în aşa fel încât să fie asigurate condiţii bune de lucru şi securitate. Spaţiile potenţial utilizabile (holul de intrare în 
clădirea complexului muzeal, holul de legătură dintre clădirea complexului şi corpul de birouri aparţinând  Planetariului, sălile viitoarei expoziţii de bază a Secţiei 
Muzeu, terasa circulabilă de la ultimul nivel al clădirii, etc.) sunt folosite cu succes pentru realizarea expoziţiilor temporare proprii complexului muzeal, dar şi ale altor 
instituţii, pentru desfăşurarea de conferinţe, spectacole, lecţii tematice şi, în general, pentru activităţi cultural-educative care se adresează unui public numeros. Sunt 
respectate normele de acces ale tuturor categoriilor de vizitatori prin construcţia a două piste pentru persoanele cu dizabilităţi, câte una, de fiecare parte a scării de 
acces. De asemenea, pistele de acces se regăsesc şi în interiorul clădirii, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să poată vizita expoziţiile de la demisol (Acvariu), parter 
şi etajul I. Accesul la cele 3 niveluri este facilitat de un lift spaţios, cu deschiderea uşilor conformă specificaţiilor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi cu tot cu 
fotoliul rulant, dar şi a mamelor cu copii în cărucior. La demisol, în zona expoziţiei de la Secţia Acvariu, există un punct de acces către o toaletă special concepută 
pentru persoanele cu dizabilităţi.  Pentru creşterea gradului de confort al publicului, în timpul vizitării, la parter este amenajată o garderobă, iar la fiecare nivel al 
clădirii există canapele unde persoanele în vârstă, copiii mici sau mamele cu copii, pot să se odihnească. În zona de la intrarea principală în clădirea complexului 
muzeal este amenajat un magazin de unde vizitatorii pot procura, contra cost, cărţi poştale, broşuri, pliante, suveniruri etc., lucruri care completează într-un mod plăcut 
experienţa vizitării complexului muzeal. Secția Grădina Zoologică, situată în Pădurea Gârboavele, oferă, după finalizarea proiectului de modernizare și redeschiderea 
pentru public, alei de vizitare amenajate cu bănci, ronduri de plante anuale și perene, panouri indicatoare, etc. În cadrul clădirii aflate la intrarea principală vizitatorii 
beneficiază de amplasarea unui magazin cu produse alimentare ambalate, de locuri special amenajate ȋn vederea realizării de fotografii personalizate (trăsură), de o 
sursa de apă potabilă şi toalete . 
 
4.4. Lista programelor şi proiectelor instituţiei desfăşurate în ultimii trei ani (Tabel 2; Tabel 3; Tabel 4; Tabel 5; Tabel 6) 

           Tabel 2. Programe şi proiecte - secţia Muzeu 

Nr. crt. Numele programelor şi ale proiectelor Anul 2019 Anul 

2020 

Anul 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Programul: 

expoziţii 

temporare 

 13 6 9 

Proiectul: 
  

Pe culmile Carpaţilor DA DA DA 

Grigore Antipa 150 DA - - 

Chihlimbarul,varietate şi culoare DA - - 

De la Burebista la Ferdinand Întregitorul DA - - 

Locuitori ai oceanelor DA - - 

Cochilii, nestemate ale mării DA - - 

Fotoexpoziie temporară: Pasagerele de 
odinioară 

DA - - 

Fotoexpozitie temporară: Postapocaliptic DA - - 

Fotoexpozitie temporară: „Dunărea, din 
Munții Pădurea Neagră la Marea 

Neagră” 

DA - - 

Fotoexpozitie temporară: „Dunărea la 
Galaţi” 

DA - - 

“Un veac de zoologie în România- DA DA - 
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Amintiri despre viitor“: 

“Minerale și asociații minerale din 
România“ 

DA DA - 

Salonul de minerale „Feeria cristalelor” DA - DA 

Cuiburile păsărilor migratoare - DA DA 

Aripile nopţii - DA - 

Galațiul nocturn (fotoexpozitie) - DA - 

Lumea colecționarilor de natură - - DA 

Flori subterane din România - - DA 

„Cu apele curate”: - - DA 

Un artist dunărean: tablouri din oase de 
pește 

- - DA 

„Agrementul, o amintire pentru 
gălățeni?” 

- - DA 

„Aero Galați 4” - - DA 

Programul: 

proiecte 

educaţionale  

 27 5 1 

Proiectul: „Picioroangele” DA - - 

„Atelier de poveşti – meseriile albinelor” DA - - 

„Plasticul – ucigaşul naturii” DA - - 

„Biodiversitatea – rezultatul adaptării la 
mediu” 

DA - - 

„În dar de ziua ta...” DA - - 

„Luna Pădurii: Verde pentru Viaţă” DA - - 

“Apa-de la poluare la consum şi 
sănătatea noastră” 

DA - - 

“Semaforul Alimentelor” DA DA - 

„Fluturi migratori” DA - - 

„Diversitatea faunei dintr-un ecosistem 
forestier – Pădurea Gârboavele 

DA - - 

„Păsări şi fluturi din zone protejate din 
judeţul Galaţi/Balta Tălăbasca” 

DA - - 

“Ziua mediului în Natură” DA - - 

„Cuiburi şi ouă” DA - - 

„Păsările din parcurile oraşului Galaţi” DA - - 

„Cuiburi artificiale pentru păsări” DA - - 

„Şcoala de vară de entomologie”, ediţia a 
IX a 

DA - - 

      „Râul Prut prin lupă” DA - DA 

„Şcoala de vară de ornitologie”, ediţia a 
VII-a 

DA - - 

„Învață de la păsări” DA - - 

„Legendele lupilor” DA DA - 

„Migrația de toamnă a păsărilor” DA - - 

„Păsări răpitoare diurne și nocturne” DA - - 

„Halloween la muzeu” DA - - 

„Hibernarea-somnul de iarnă al 
animalelor” 

DA - - 

„Diversitatea naturii umane” DA - - 

„Salvează natura și-ți salvezi viitorul” DA - - 

„Povestea cristalelor” DA - - 

„Meseriile albinelor” - DA - 

„Hrănitori pentru păsări” - DA - 

„Relații trofice” - DA - 

Programul: 

conferinţe, 

simpozioane, 

workshop 

 6 1 1 

Proiectul: Conferinţa  „Mamifere zburătoare: 
liliecii” 

DA - - 

Conferinţa  „Danube Nature Guides” - 
Raising awareness and advocacy for 
cultural linkages and nature-based 

development options along the Danube 

DA - - 

Video-proiecţie  „Povestiri din Africa” – 
conferinţă 

DA - - 

Conferinţa „Danube Nature 
Guides”(participant) 

DA - - 

Workshop  „Policy Workshop on nature-
based business and jobs creation in the 

Danube Region in LENA project” 
.Organizator: WWF România 

(participant) 

DA - - 

Conferință Internațională "Conservation 
of Danube Sturgeons - a challenge or a 
burden"-organizată de Universitatea 
Dunarea de Jos din Galați. 

(participant) 

DA - - 

Seminar organizat de ADR – 
„Managementul vizitatorului in destinaţii 
turistice” – MuseumInfoTur 

- DA - 
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Conferință – lansare de carte “Urme pe 
zăpadă și nisip“ 

- - DA 

 

            Tabel 3. Programe şi proiecte - secţia Acvariu 

Nr. crt. Numele programelor şi ale proiectelor Anul 2019 Anul 

2020 

Anul 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Programul: 

expoziţii 

temporare 

 5 3 3 

Proiectul: Grigore Antipa 150 ani – despre viața și 
opera naturalistului 

DA - - 

Fosile vii – crabii potcoavă DA - - 

Tentacule și ”tentacule. Modificări 
adaptative ale animalelor acvatice 

DA - - 

Microexpoziție interactivă Sturionii din 
bazinul Mării Negre – relicte ponto-
caspice periclitate 

DA DA DA 

Microexpoziție Migrația anghilei 
europene (panou restaurat în 2020) 

DA DA DA 

Ihtiofauna Mării Negre și diversificarea 
mijloacelor de expunere muzeală 

- DA DA 

Programul: 

proiecte 

educaţionale 

 - 1 1 

Proiectul: Diversitatea sistemelor biologice la 
Acvariul CMSNGL; tehnici de 
condiționare a apei într-un sistem de 
acvacultură destinat expunerii; 
monitorizarea calității apei – metode și 
mijloace de monitorizare și control ale 
calității apei; înregistrarea și evidența 
datelor; hrănirea peștilor; prevenirea și 
tratamentul bolilor la pești. 

- DA - 

Acvaristica și biologia sub lupă - - DA 

Programul: 

conferinţe, 

simpozioane, 

workshop 

 3 - 1 

Proiectul: Râurile și Marea Neagră: poveste despre 
echilibru, conectivitate, periclitate 

DA - - 

Biodiversitatea Mării Negre, 
specificitatea în cadrul Oceanului 

Planetar, căi de impact antropic asupra 
ecosistemului marin 

DA - - 

Oportunități profesionale pentru tinerii 
absolvenți de industrie alimentară: 

acvariul public 

DA - - 

Protecția mediului într-un acvariu public. 
 

- - DA 

 

Notă: Secţia Acvariu are în întreţinere şi conservare expoziţia permanentă după cum urmează: 
1. Colecția vie expusă sub tematica Ihtiofauna marină tropicală din Oceanele Indian și Pacific (57 mc volum expunere); 
2. Colecția vie expusă sub tematica Ihtiofauna din cursul inferior al Dunării; 
3. Colecția vie expusă sub tematica Ihtiofauna dulcicolă tropicală; 
4. Colecția vie expusă sub tematica Ihtiofauna din lunca inundabilă a Amazonnului; 
5. Colecția vie expusă sub tematica Aquascapinng. 
 

            Tabel 4. Programe şi proiecte - compartiment Planetariu/Observator astronomic 

Nr. crt. Numele programelor şi ale proiectelor Anul 2019 Anul 

2020 

Anul 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Programul: 

expoziţii 

temporare 

- - - - 

Proiectul: - - - - 

Programul: 

proiecte 

educaţionale 

 14 6 5 

Proiectul: Astroclubul “Călin Popovici” DA DA DA 

Şcoala de vară de astronomie “Priviţi 
cerul!” 

DA - - 

Şcoala de vară de astronomie „Micul 
Astronom prin Univers” 

DA - - 

Programul de pregătire al elevilor pentru 
proba observaţională a Olimpiadei de 
Astronomie şi Astrofizică 

DA DA DA 

,,Mărţişoare Astronomice” DA - - 

,,Vecina noastră, Lună” DA - - 

,,Sistemul Solar” DA DA DA 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

,,BiblioAstronom” DA - DA 

,,Citim împreună pentru a salva planeta!” DA DA - 

“BiblioMărțișoare  ,,Astronomice” DA DA - 

Star Party „Hercinic Terra One” Ediţia  
a III-a 

DA - - 

Tabăra de Astronomie ”Deep – Sky”, 
Ediţia a  XIV-a 

DA - - 

Eclipsă parţială de Lună DA - - 

Tranzitul lui Mercur pe discul Soarelui DA - - 

„Catch a Star 2020” organizat de  
European Association for Astronomy 

Education. 

- DA - 

Asteroid Search Campaign organizat de 
International Astronomical Search 
Collaboration și GAM Astronomers 

Without Borders Asteroid Search 
Campaign. 

- - DA 

Programul: 

conferinţe, 

simpozioane, 

workshop 

 4 1 2 

Proiectul: “Activităţi de educaţie prin astronomie 
desfăşurate în anul 2018 în cadrul 
Observatorului astronomic Galaţi”. 
Comunicări Științifice de la Muzeul 
“Vasile Pârvan” din Bârlad; 
 

DA - - 

Conferinţa “Enigmele asteroizilor” 
(participant) 

DA - - 

Conferință și observații astronomice cu 
ocazia “Astronomy Day” 

DA - - 

Zilele Științei la Planetariul din Galați - 
un eveniment Bucharest Science Festival 
(participant) 

DA - - 

Asteroid Search Campaign organizat de 
International Astronomical Search 
Collaboration și GAM Astronomers 
Without Borders Asteroid Search 
Campaign. (participant on- line) 

- DA - 

“10 ani de activitate la Observatorul 
Astronomic al  
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi” Sesiunea Națională de 
Comunicări Științifice de la Muzeul 
“Vasile Pârvan” din Bârlad; 

- - DA 

“Observarea fotometrică a stelelor 
variabile de tip Delta Scuti”. Conferința 
științifică internațională „Abordări 
inter/transdisciplinare în predarea 
științelor reale (concept STEAM)”, 
dedicată aniversării a 70 de ani a 
Profesorului Anatol Gremalschi, 
Republica Moldova, Chişinău 
(participant on-line) 

- - DA 

 

 

            Tabel 5. Programe şi proiecte - compartimentul Relaţii Publice, Educaţie, Informatizare 

Nr. crt. Numele programelor şi ale proiectelor Anul 2019 Anul 

2020 

Anul 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Programul: 

expoziţii 

temporare 

- - - - 

Proiectul: - - - - 

Programul: 

proiecte 

educaţionale 

 10 4 1 

Proiectul: Pădurea, între conservare şi beneficii DA - - 

Ciupercile comestibile din România DA - - 

În pădure, pe urmele animalelor DA - - 

Micile vieţuitoare, insectele DA - - 

Nevertebrate marine DA - - 

Iscusiţii arhitecţi din lumea apelor - 
castorii 

DA - - 

Melcul de livadă, între beneficii şi 
ecologie 

DA - - 

Aleea terapeutică şi terapii 
neconvenţionale 

DA - - 

Biocenoze şi turism gastronomic DA - - 

Ziua Internaţională a Persoanelor Adulte 
cu Dizabilităţi 

DA - - 

Ecosisteme artificiale - Acvariul Galaţi - DA - 
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Păsările şi penajul lor - atelier de 
ornitologie în aer liber 

- DA - 

Ciripituri în natură (colaborare)- atelier 
de ornitologie în aer liber 

- DA - 

Micile vieţuitoare, insectele - împrumut 
insectar 

 

- DA - 

Micile vieţuitoare, insectele - - DA 

Programul: 

conferinţe, 

simpozioane, 

workshop 

- - - - 

Proiectul: - - - - 

 

            Tabel 6. Programe şi proiecte - secţia Grădina Botanică 

Nr.crt. Numele programelor şi ale proiectelor Anul 2019 Anul 

2020 

Anul 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Programul: 

expoziţii 

temporare 

 7 - - 

Proiectul: “Simfonia lalelelor”, Ediţia XXXXII, 
organizată de Primăria Piteşti, cu stand 
din partea Grădinii Botanice Galaţi, tema 
”Curcubeu de primăvară” 

DA - - 

„Serbarea florilor”  cu stand din partea 
Grădinii Botanice Galaţi: tema„Călătorie 
în lumea florilor de primăvară”, ediţia a 
IV-a organizată de Primăria Vaslui 

DA - - 

„Aranjamente florale” în cadrul ediţiei a 
X-a a Festivalului Naţional al Cărţii 
„Axis Libri” 

DA - - 

„Expo Flora-Flori la malul Dunării”, 
ediţia XXIV 

DA - - 

„Regina toamnei, crizantema”, ediţia 
XVII 

DA - - 

„Fructe şi seminţe, roadele pământului”, 
ediţia XIV 

DA - - 

„Vis de iarnă”, ediţia XIV DA - - 

Programul: 

proiecte 

educaţionale 

 8 4 3 

Proiectul: “Legumicultura urbana”   DA DA DA 

“Colecţie mini-roze” DA DA DA 

“Atelier de sculptură în lemn” DA DA DA 

„Program eficient de pregătire practică a 
studenților în domeniul protecției și 
monitorizării mediului” – Promediu 

DA DA - 

„Plantele ca resursa energetica” DA - - 

„Sănătatea din plante” DA - - 

"Micul Botanist" DA - - 

„Hortus”, editia a XX-a DA - - 

Programul: 

conferinţe, 

simpozioane, 

workshop 

 3 - - 

Proiectul: Coorganizator al Conferinţei “9th 

International EuroAliment Symposium” 
DA - - 

 Participare la Sesiunea de Comunicări 
Ştiinţifice “D. Brandza”, ediţia a XXV-a, 
Grădina Botanică a Universităţii 
Bucureşti 

DA - - 

 Organizator conferinţă „Produse vegetale 
cu utilizări farmaceutice obţinute din flora 
spontană şi cultivată a României”. 

DA - - 

 

Notă: În secţia Grădina Botanică (18 ha) se desfăşoară permanent activităţi de conservare a patrimoniului vegetal (colecţii de plante cu importanţă ornamentală şi 
ştiinţifică) ce însumează  peste 80.000 de exemplare din 1300 de specii, distribuite pe 6 sectoare. 
 

Alte informaţii 

În cadrul secţiei Grădina Zoologică Galați,  îngrijitorii de animale se ocupă cu hrănirea si adăparea animalelor (însumând peste 400 de exemplare), curățenia 
și întreținerea spațiilor, supravegherea comportamentelor animalelor, reparații curente și igienizarea spațiilor și  animalelor în  următoarele adăposturi  

1. Adăpost tigri siberieni  
2. Adăpost lei africani  
3. Adăpost maimuțe  
4. Pavilion păsări  
5. Adăpost ponei și asini  
6. Adăpost urs brun  
7. Adăpost vulpi  
8. Adăpost mistreț  
9. Adăpost păsări acvatice  
10. Volieră porumbei  
11. Volieră compartimentă pentru diferite specii  
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12. Adăpost urși (vechi)  
13. Țarc erbivore  

 
4.5. Programele minimale ale instituţiei bugetate şi realizate pe ultimii 3 ani (Tabel 7; Tabel 8; Tabel 9) 

Tabel 7. Programe pe anul 2019 

Nr. 

crt. 

Program Scurtă descriere a programului Număr de proiecte 

în cadrul 

programului 

Buget consumat la 

finele anului (lei) 

1 Expoziţii temporare 

şi itinerante 

Organizarea expoziţiilor la sediul 
instituţiei şi itinerante cu parteneri 
din ţară 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

116.000 

2. Proiecte 

educaţionale 

Organizarea unor programe de 
educaţie muzeală destinat elevilor 
preşcolari şi şcolari / 
adolescenţilor 

59 

3. Conferinţe 

/simpozioane, 

workshop-uri 

Organizarea de evenimente la 
sediul instituţiei sau 
parteneriate/colaborări/ 
invitaţii 

16 

 

Tabel 8. Programe pe anul 2020 

Nr. 

crt. 

Program Scurtă descriere a programului Număr de proiecte 

în cadrul 

programului 

Buget consumat la 

finele anului (lei) 

1 Expoziţii temporare 

şi itinerante 

Organizarea expoziţiilor la sediul 
instituţiei şi itinerante cu parteneri 
din ţară 

 

9 

 

 

 

 

 

 

6000 

2. Proiecte 

educaţionale 

Organizarea unor programe de 
educaţie muzeală destinat elevilor 
preşcolari şi şcolari / 
adolescenţilor 

20 

3. Conferinţe 

/simpozioane, 

workshop-uri 

Organizarea de evenimente la 
sediul instituţiei sau 
parteneriate/colaborări/ 
invitaţii 

2 

 

Tabel 9. Programe pe anul  2021 

Nr. 

crt. 

Program Scurtă descriere a programului Număr de proiecte 

în cadrul 

programului 

Buget consumat la 

finele anului (lei) 

1 Expoziţii temporare 

şi itinerante 

Organizarea expoziţiilor la sediul 
instituţiei şi itinerante cu parteneri 
din ţară 

 

12 

 

 

 

 

 

 

5000 

2. Proiecte 

educaţionale 

Organizarea unor programe de 
educaţie muzeală destinat elevilor 
preşcolari şi şcolari / 
adolescenţilor 

8 

3. Conferinţe 

/simpozioane, 

workshop-uri 

Organizarea de evenimente la 
sediul instituţiei sau 
parteneriate/colaborări/ 
invitaţii 

4 

 

Alte informaţii 
          Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi cuprinde următoarele structuri conform Organigramei şi Statului de funcţii: 
  

 Secţia Muzeu – Expoziţii şi colecţii;  
 Secţia Acvarii – Expoziţii şi colecţii;  
 Compartimentul Planetariu/ Observator astronomic;  
 Secţia Grădina Botanică;  
 Secţia Grădina Zoologică, situată în Pădurea Gârboavele, com. Tulucești;  
 Compartimentul Relaţii publice, educaţie, informatizare;  
 Compartimentul Financiar – contabil;  
 Serviciul administrativ;  
 Compartimentul Marketing, Sala Auditoriu;  
 Oficiul juridic;  
 Compartimentul tehnic;  
 Compartimentul Resurse umane şi Secretariat.  

 
Capitolul V. Sarcini pentru Management 

          Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management  în perioada februarie 2022-februarie 2025:  
- să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;  
- să răspundă pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare şi gestionare a bunurilor materiale, a resurselor financiare şi a celor de personal;  
- să asigure respectarea prevederilor normelor şi normativelor în vigoare care reglementează activitatea fiscală şi asigurările sociale;  
- să asigure conducerea corespunzătoare a activităţii, în domeniul evidenţei contabile, conform legilor în vigoare;  
- să coordoneze activitatea de valorificare a colecţiilor muzeale prin organizarea de expoziţii, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii din 
domeniul ştiinţei, informării şi comunicării şi să participe la  conferinţe de specialitate;  
- să stimuleze circulaţia informaţiilor muzeale şi creșterea numărului de vizitatori, prin diversificarea serviciilor oferite de muzeu;  
- să urmărească procesul de creştere a volumului de documente digitizate din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;  
- să contribuie la atragerea de noi parteneri din ţară şi străinătate, prin iniţierea unor proiecte din domenii specifice, în scopul adaptării serviciilor la cerinţele şi 
aşteptările vizitatorilor;  
- să evalueze activitatea de actualizare şi gestionare permanentă a bazei de date referitoare la colecţii, prin sporirea numărului activităţilor de cercetare şi expoziţionale;  
- să atragă noi vizitatori şi să coordoneze îmbogăţirea patrimoniului muzeal prin achiziţii sau prin donaţii;  
- să eficientizeze procesul de introducere a fişelor privind reinventarierea colecţiilor muzeale conform noilor prevederi legale;  
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- să sprijine obţinerea fondurilor de cercetare naţionale şi europene în vederea finanţării unor programe de cercetare pentru creşterea eficienţei şi performanţelor în 
domeniul cercetării ştiinţifice în cadrul fiecărei secţii muzeale;  
- să sprijine realizarea activităţilor de pedagogie muzeală care sunt esenţiale în educaţia noii generaţii de vizitatori;  
- să sprijine constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului;  
- să sprijine cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului;  
- să pună în valoare patrimoniul în scopul cunoașterii, educării și recreerii;  
- să sprijine elaborarea și să pună în aplicare, atunci când este cazul, proiectele de restaurare, cercetare, punere în valoare și dezvoltare a patrimoniului;  
- să îndeplinească toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu hotărârile autorității, respectiv cele prevăzute în legislația 
în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;  
- să asigure transmiterea către autoritate a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Capitolul VI. Structura şi conţinutul proiectului de Management 

Subcapitolul 1.  
          Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 20 de pagini + anexe redactate cu font Times New Roman mărime 12, la 1 ½ distanţă, cu 
diacritice şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, în 
perioada februarie 2022-februarie 2025.  
În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare şi din 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.  
          În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care managerul evaluat răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015, având în 
vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectului de management:  
a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;  
b) analiza activităţii Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;  
c) analiza organizării Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz;  
d) analiza situaţiei economico-financiare a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;  
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, conform 
sarcinilor formulate de autoritate;  
f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, cu o estimare a resurselor financiare ce ar 
trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.  
 
          Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza 
sarcinilor formulate de autoritate. 
Subcapitolul 2.  
A. analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul 

instituţional existent:  
1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități;  
2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);  
3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;  
4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);  
5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;  
6. profilul beneficiarului actual.  
 
B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:  
1. analiza programelor și a proiectelor instituției;  
2. concluzii:  
2.1. reformularea mesajului, după caz;  
2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.  
 
C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:  
1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;  
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;  
3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau externalizate;  
4. propuneri reorganizare şi eficientizare a Organigramei şi Statului de funcţii; 
5. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;  
5. viziunea proprie asupra  managementului instituțional.  
 
D. Analiza situației economico-financiare a instituției:  
1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:  
1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);  
1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);  
2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații 
solicitate/obținute de la instituție (model Tabel 10) 
 
          Tabel 10. Model - analiza comparativă a cheltuielilor 

 

Nr.crt. Programul/ proiectul Devizul 

estimat 

Devizul realizat Observaţii 

comentarii 

concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

 Total Total Total  

 
3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:  
3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, 
expoziții, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet 
onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;  
3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;  
3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;  
4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:  
4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;  
4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;  
4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;  
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4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și 
convenții civile);  
4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:  
a) din subvenție;  
b) din venituri proprii.  
 
E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, 

conform sarcinilor formulate de autoritate:  
Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:  
1. viziune;  
2. misiune;  
3. obiective (generale și specifice);  
4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;  
5. strategia și planul de marketing;  
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;  
7. proiectele din cadrul programelor;  
8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management  
 
F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, 

precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse 

          Se vor analiza următoarele aspecte: 
 
1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului (Tabel 11)  

 
           Tabel 11. Model-proiect venituri/cheltuieli 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 TOTAL VENITURI, din care:  
1.a. venituri proprii, din care  
1.a.1. venituri din activitatea de bază  
1.a.2. surse atrase  
1.a.3. alte venituri proprii  
1.b. subvenții/alocații  
1.c. alte venituri  

   

2 TOTAL CHELTUIELI, din care:  
2.a. Cheltuieli de personal, din care  
2.a.1. Cheltuieli cu salariile  
2.a.2. Alte cheltuieli de personal  
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din 
care  
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte  
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii  
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente  
2.b.4. Cheltuieli de întreținere  
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  
2.c. Cheltuieli de capital  

   

 
2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:  
2.1. la sediu;  
2.2. în afara sediului 
3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată (Tabel 12) 
 
 Tabel 12. Model-program minimal 

Nr. crt. Program Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte în cadrul 

programului 

Denumirea 

proiectului 

Buget prevăzut pe program* (lei) 

Primul an de management 

1.      

....      

....      

Al doilea an de management 

1.      

....      

.....      

Al treilea an de management 

1.      

....      

....      

*Bugetul alocat pentru programul minimal. 
 
Capitolul VII. Alte precizări 
Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la Serviciului de Management al Resurselor Umane, Sănătate și Securitate în 
Muncă și Asigurarea Calității din cadrul Consiliului Județean Galați, la telefon: 0236411099, fax: 0236460703, e-mail: conducere@cjgalati.ro, domnul Coca Ionel.  
 
Anexe 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul Caiet de obiective.  
Anexa nr. 1: Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 328/29.10.2009.  
Anexa nr. 2: Organigrama și Statul de funcții ale Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galați, nr. 34/16.02.2018.  
Anexa nr. 3: Bugetul aprobat al Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați – pe ultimii trei ani 
 

Anexa nr. 1 (https://www.cmsngl.ro/info/info.htm) 

 

https://www.cmsngl.ro/info/info.htm
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Anexa nr. 2 (https://www.cmsngl.ro/info/info.htm) 

 

Anexa nr. 3 

Bugetul aprobat al instituţiei pe ultimii 3 ani (Tabel 13) 
 
      Tabel 13. Bugetul  de venituri şi cheltuieli a  Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi în perioada 2019-2021    

                                                                                                                                  

 

Nr. 

crt. 

 

Categorii 

 

 

Anul 2019 

Mii lei 

 

Anul 2020 

Mii lei 

 

Anul 2021 

Mii lei 

1 VENITURI 9.752 9.268 8.040 

2 Venituri proprii 646 617 604 

3 Subvenții 9.106 8.651 7.436 

4 CHELTUIELI 9.752 9.268 8.040 

5 Personal 3.776 4.276 3.800 

6 Bunuri și servicii 4.274 4.678 3.849 

7 Alte cheltuieli 50 60 80 

8 Capital 1.014 254 311 

9 Proiecte din FEN* 638 - - 

 

*FEN = Fonduri Europene Nerambursabile 
 

https://www.cmsngl.ro/info/info.htm
























































 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 34 

din 16 februarie 2018 

 
privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1734/7.02.2018 

  
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 Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 244/01.02.2018 a Complexului Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1734/01.02.2018; 

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 nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, conform anexelor, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/28.06.2017 privind modificarea organigramei 
şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
Galaţi. 
 
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

Coca Ionel                                                                                                                             SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./05.02.2018                                                                                                                                Coca Ionel 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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                                                    ORGANIGRAMA COMPLEXULUI MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII                                  ANEXA Nr. 1 
“RĂSVAN ANGHELUŢA”GALAŢI                                 
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ANEXA Nr. 2 

 
RECAPITULAŢIE 

 
 
 

TOTAL GENERAL: 83 
  
  
  
     Din care:  

  
              - directori 4 

  
  

- alte funcţii de conducere 3 
  
  

                    - de execuţie 76 
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ANEXA Nr. 3 

STATUL DE FUNCŢII  
AL COMPLEXULUI MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI 

 
Nr. 
crt. 

Funcţie execuţie şi grad/ 
treaptă profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivel 
studii 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

0 1 2 3 4 5 

      

                CONDUCERE                                                                                                        4 

1 
 Director general / 

manager 
S 1 Studii superioare 

2 
 Director general 

adjunct (ştiinţific) 
S 1 Studii superioare 

3 
 Director general 

adjunct (economic)  
S 1 Studii superioare economice 

4 
 Director general 

adjunct 
S 1 Studii superioare economice 

 

              SECŢIA MUZEU- EXPOZIŢII ŞI COLECŢII                                                           11 

1  Şef secţie S 1 Studii superioare 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

5 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

6 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

7 Conservator lA  S 1 Studii superioare 

8 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 

9 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

10 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

11 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

 
              SECŢIA ACVARII - EXPOZIŢII ŞI COLECŢII                                                         7 

1 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Inginer piscicol l  S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 
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5 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 

6 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 

7 Muncitor calificat l - pescar  G,M 1 Studii medii/ generale + autorizaţie pescar 

 

             COMPARTIMENT PLANETARIU/OBSERVATOR ASTRONOMIC                        4 

1 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare 

3 Operator imagine (sunet) l  S 1 Studii superioare 

4 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii+ cursuri specializare 

 

             SECŢIA GRĂDINA BOTANICĂ                                                                              19 

1  Şef secţie S 1 Studii superioare 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

5 Conservator lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

6 Conservator lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

7 Gestionar custode lA  M 1 Studii medii 

8 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

9 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

10 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

11 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

12 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

13 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

14 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

15 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

16 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

17 Muncitor – tractorist l  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică 

18 Muncitor electromecanic lA  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică 

19 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

 

               SECŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ                                                                         17 

1 Casier trezorier lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

2 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

3 Muncitor - crescător, îngrijitor animale  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 
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sălbatice captive şi semicaptive l 

4 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

5 Șofer I  M 1 Studii medii 

6 Gestionar custode lA  M 1 Studii medii 

7 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

8 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

9 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

10 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

11 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

12 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

13 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

14 Conservator I  M 1 Studii medii 

15 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 
sălbatice captive şi semicaptive l 

 G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

16 Administrator I  M 1 Studii medii 

17 Muncitor – tractorist l  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică  

 

          COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, EDUCAŢIE, INFORMATIZARE               4 

1 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Inspector de specialitate l  S 1 Studii superioare 

4 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 

 

              COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL                                                           6 

1 Economist lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

2 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 

3 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 

4 Casier trezorier lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 
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5 Casier trezorier lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

6 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

 

               SERVICIUL ADMINISTRATIV                                                                                8 

1  Şef serviciu  M 1 Studii medii 

2 
Muncitor - instalator încălzire centrală şi 
gaze l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică  

3 
Muncitor - instalator încălzire centrală şi 
gaze l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică  

4 Muncitor - electrician l  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică  

5 
Muncitor - instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze 

 
G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică 

6 
Muncitor - instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze 

 
G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică 

7 Şofer l 
 

G, M 1 
Studii medii/ generale, calificare specifică 
(atestat) 

8 Şofer l 
 

G, M 1 
Studii medii/ generale, calificare specifică 
(atestat) 

 

            COMPARTIMENT MARKETING, SALA AUDITORIU                                              1 

1 Tehnician IA  M 1 Studii medii 

 

            OFICIUL JURIDIC                                                                                                     0 

 

            COMPARTIMENT TEHNIC                                                                                       0 

 

            COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI SECRETARIAT                                      2 

1 Inspector de specialitate lI  S 1 Studii superioare 

2 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 
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HOTĂRÂREA NR. 269 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Corod de trecere a unui bun imobil (teren), situat în comuna 
Corod, din domeniul public al comunei Corod şi din administrarea Consiliului Local al comunei Corod în domeniul public 
al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.918/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi c) şi ale art. 294 alin. (3) şi alin. (7) din Codul administrativ, 

adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Corod de trecere a unui bun imobil (teren) din 
domeniul public al comunei Corod şi din administrarea Consiliului Local al comunei Corod în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

(2) Datele de identificare ale bunului imobil (teren) sunt cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Se declară de interes public județean bunul imobil prevăzut la art. 1. 
 
Art.3. Predarea–preluarea imobilului se va face pe bază de proces–verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și 

Primăria comunei Corod, în termen de 15 zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al comunei Corod de aprobare a 
solicitării Consiliului Județean Galați. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Corod. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
 

ANEXĂ 
 

Datele de identificare aparţinând bunului imobil (teren), aflat în domeniul public al comunei Corod, pentru care se solicită trecerea din domeniul 
public al comunei Corod și din administrarea Consiliului Local al comunei Corod în domeniul public al județului Galați și în administrarea 

Consiliului Județean Galaţi 
 

Teren în suprafaţă de 160 m2, extravilan UAT Corod, dezmembrare din cartea funciară nr. 112165  – Corod Tarla 91/2, Parcela 1007/3; valoare de inventar – … lei 

 

HOTĂRÂREA NR. 270 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor bunuri imobile (terenuri), 
situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.917/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi c) şi ale art. 294 alin. (3) şi alin. (7) din Codul administrativ, 

adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor bunuri imobile 
(terenuri) din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

(2) Datele de identificare ale bunului imobil (teren) sunt cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Se declară de interes public județean bunul imobil prevăzut la art. 1. 
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Art.3. Predarea–preluarea imobilelor se va face pe bază de proces–verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și 
Primăria comunei Valea Mărului, în termen de 15 zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea 
Mărului de aprobare a solicitării Consiliului Județean Galați. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Valea Mărului. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
 

ANEXĂ 
 

Datele de identificare aparţinând bunurilor imobile (terenuri), aflate în domeniul public al comunei Valea Mărului, pentru care se solicită trecerea din 
domeniul public al comunei Valea Mărului și din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al județului Galați și 

în administrarea Consiliului Județean Galaţi 
 

1. Teren în suprafaţă de 779 m2, extravilan UAT Valea Mărului, dezmembrare din cartea funciară nr. 11477 Valea Mărului – Tarla 12, Parcela 167, Lot 1; valoare de 
inventar – … lei; 2. teren în suprafaţă de 1.439 m2, extravilan UAT Valea Mărului, dezmembrare din cartea funciară nr. 11479 Valea Mărului – Tarla 12, Parcela 167, 
Lot 3; valoare de inventar – … lei; 3. teren în suprafaţă de 345 m2, extravilan UAT Valea Mărului, dezmembrare din cartea funciară nr. 11482 Valea Mărului – Tarla 
12, Parcela 167, Lot 3; valoare de inventar – … lei; 4. teren în suprafaţă de 226 m2, extravilan UAT Valea Mărului, dezmembrare din cartea funciară nr. 11480 Valea 
Mărului – Tarla 16, Parcela 167, Lot 1; valoare de inventar – … lei; 5. teren în suprafaţă de 244 m2, extravilan UAT Valea Mărului, dezmembrare din cartea funciară 
nr. 11480 Valea Mărului – Tarla 16, Parcela 167, Lot 1; valoare de inventar – … lei; 6. teren în suprafaţă de 2.798 m2, extravilan UAT Valea Mărului, dezmembrare 
din cartea funciară nr. 11480 Valea Mărului – Tarla 16, Parcela 167, Lot 1; valoare de inventar – … lei; 

 

HOTĂRÂREA NR. 271 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de 
Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2022  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.610/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Contractul-cadru ACP 09/2021—2025 încheiat între Reprezentanța Comisiei Europene în România și 

Centrul Europe Direct Galați din cadrul Consiliului Județean Galați; 
Având în vedere Solicitarea Reprezentanței Comisiei Europene în România nr. 11610/19.10.2021 pentru depunerea 

Planului Anual de Comunicare pentru anul 2022; 
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin (3) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 10.500 Euro (echivalent în lei) din fondul de cofinanţare al Consiliului Judeţean 
Galaţi, în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2022. 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 9.120 Euro (echivalent în lei), reprezentând ultima tranşă a proiectului „Centrul de 
Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2022, din fondul de cofinanţare al Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea 
finalizării acestuia. 

(3) Se aprobă alocarea de către Consiliul Judeţean Galaţi a cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului 
„Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2022, precum şi a cheltuielilor suplimentare (conexe) rezultate din 
depăşirea valorilor prevăzute în bugetul proiectului. 

(4) Se va urmări reîntregirea fondului de cofinanţare al Consiliului Judeţean Galaţi, odată cu virarea ultimei tranşe 
pentru acest proiect, după aprobarea raportului final tehnic şi financiar al proiectului. 

Art.2. Direcţia programe și Direcţia economie şi finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
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HOTĂRÂREA NR. 272 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.899/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4022/12.03.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și Parteneriatul dintre UAT Județul 
Galați, UAT Comuna Ivești, UAT Comuna Grivița și UAT Co muna Costache Negri; 

Având în vedere adresa nr. 13983/09.09.2021 primită de la S.C. Citadina 98 S.A. și înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 10157/29.09.2021; 

Având în vedere adresa nr. 21932/22.09.2021 primită de la S.C. Lemacons S.R.L. și înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 10658/22.09.2021;  

Având în vedere adresa nr. 4993/20.09.2021 primită de la S.C. Tancrad S.R.L. și înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 10559/20.09.2021; 

Având în vedere adresa nr. 5766/05.11.2021 primită de la S.C. Tancrad S.R.L. și înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 12428/10.11.2021; 

Având în vedere adresa nr. 16868/09.11.2021 primită de la S.C. Citadina 98 S.A. și înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 12427/29.09.2021; 

Având în vedere adresa nr. 25965/09.11.2021 primită de la S.C. Lemacons S.R.L. și înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 12426/10.11.2021;  

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. l) din Codul administrativ, 
adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, 
a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”, astfel: 

Art. 3 va avea următorul cuprins: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”, în cuantum de 36.103.141,25 lei (inclusiv TVA)”. 

Art. 4 va avea următorul cuprins: „Se aprobă alocarea sumei de 675.921,10 lei reprezentând contribuția proprie de 
2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 2.307.086,24 lei (inclusiv TVA)” în 
cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”. 

 
Art.II. Se aprobă Actul adițional la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 263 

din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 
pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 
254)”, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.III. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230 din 28 

octombrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”, îşi încetează aplicabilitatea. 

 
Art.IV. Direcția programe, Direcția tehnică și Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Galați vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
Art.V. Prezenta hotărâre se va comunica: UAT Comuna Ivești, UAT Comuna Grivița și UAT Comuna Costache Negri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
 

 
ANEXĂ 

 
Act Adițional la Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi  

nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru 
realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)” 

 

Art. 1. Părţile 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul 

Galați, codul fiscal 3127476, reprezentată de Costel Fotea - Președinte, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO04TREZ306504102X016233; 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: 
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
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RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA IVEȘTI, cu sediul în comuna Ivești, strada General Eremia Grigorescu, nr. 451, cod poștal 
807170, județul Galați, codul fiscal 3601986, reprezentată de Maricel Geoca – Primar, având calitatea de Partener 2  

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GRIVIȚA, cu sediul în comuna Grivița, cod poștal 807160, județul Galați, codul fiscal 
3126489, reprezentată de Niță Chebac – Primar, având calitatea de Partener 3  

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COSTACHE NEGRI, cu sediul în comuna Costache Negri, cod poștal 807095, județul 
Galați, codul fiscal 3126772, reprezentată de Ştefan Luca – Primar, având calitatea de Partener 4  

 
au convenit prin prezentul Act Adițional să se completeze și să se modifice Acordul de parteneriat, după cum urmează: 
 

Art. 2 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
 

Articolul 3 din Acordul de parteneriat se modifică și va avea următorul conținut: 
 
(1) Rolurile şi responsabilităţile partenerilor 2, 3 și 4 implicați în proiect se completează după cum urmează: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Partener 2 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Ivești 
 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi 
pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drum județean DJ 254 care traversează UAT-ul. 

Partener 3 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Grivița 
 
 
 
 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi 
pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drum județean DJ 254 care traversează UAT-ul. 

Partener 4 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Costache Negri 
 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi 
pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drum județean DJ 254 care traversează UAT-ul. 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
  

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (675.921,10 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (2.307.086,24 lei, reprezentând 6,39 % din valoarea totală 
a proiectului)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (2.983.007,34  lei, reprezentând 8,26% din valoarea 
totală a proiectului) 

Partener 2  
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Ivești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

Partener 3  
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Grivița 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

Partener 4  
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Costache Negri 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

 
Art. 3 Dispoziţii finale 

Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate. 
Întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
 
Semnături: 

Lider de parteneriat (Partener 1) 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 2 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești 

GHEOCA MARICEL 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 3 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grivița 

NIȚĂ CHEBAC 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 4 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Costache Negri 

LUCA ȘTEFAN 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

HOTĂRÂREA NR. 273 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 241 din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea 
proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secţiei modulare ATI, 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi», a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru 
realizarea acestuia 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.217/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială 
prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din 
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 241 din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului 
«Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secției modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia; 

Având în vedere Solicitarea de clarificări nr. 9217/17.08.2021 a Autorității de Management pentru Programul 
Operațional Infrastructură Mare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) şi e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c) şi alin. (7) lit. a) din 
Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galaţi nr. 241 din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului 
«Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secției modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, astfel:  

I. Art. 3 va avea următorul conținut:  
(1) „Se aprobă valoarea totală a proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin 

crearea Secției modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», în cuantum de 
10.691.683,58 lei (inclusiv TVA).” 

(2) „Se aprobă valoarea neeligibilă în cuantum de 757.116,59 lei în cadrul proiectului «Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secției modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galați».” 

II. Se modifică şi se înlocuieşte anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 241 din 26 noiembrie 2020 privind 
aprobarea proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secției modulare ATI, 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru 
realizarea acestuia, cu anexa care face parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
 

 
ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 
nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secției modulare ATI, 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați» 

 

Art. 1. Părţile 
5. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați cu sediul în Galați, str. Traian, nr. 393, cod poștal 800179, codul fiscal1 3347072, 

având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 
6. Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în Galați, str. Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, codul fiscal 3127476, având calitatea de membru 

2/Partener 2 
 

au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi 

responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin 
crearea Secției modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», care este depus în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiție 9a - 
Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități, apel de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului 

Acord de Parteneriat. 
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să 

dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 
 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 

principalelor activități asumate de fiecare partener: 
 

                                                           
1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz. 
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Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
Lider de proiect (Partener 1) 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
„Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați 

1. Răspunde de elaborarea documentației necesare depunerii proiectului; 
2. Elaborează și semnează cererea de finanțare împreună cu partenerii; 
3. Semnează contractul de finanțare; 
4. Menține legătura cu finanțatorul; 
5. Asigură resursele financiare necesare derulării proiectului, precum și cheltuielile neeligibile și conexe care pot 
interveni; 
6. Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului și urmărește derularea contractelor încheiate; 
7. Realizează rapoartele de progres și cererile de rambursare/plată, după caz; 
8. Asigură promovarea proiectului la nivelul unității sanitare pe care o reprezintă şi administrează plăcile permanente care 
vor fi realizate prin proiect, atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în 
cadrul proiectului; 
9. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului). 
Activități în care este implicat: 
Activitatea 1 Managementul proiectului – 8.710,80 lei 
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind proiectul – 0,00 lei 
Activitatea 3 Realizarea lucrărilor aferente investiției de bază – 10.660.362,78 lei 
Activitatea 4 Auditul proiectului – 0,00 lei 

Partener 2 
Județul Galați,  
prin Consiliul Judeţean Galaţi 

1. Răspunde de elaborarea documentației necesare depunerii proiectului; 
2. Elaborează și semnează cererea de finanțare împreună cu partenerii; 
3. Semnează contractul de finanțare; 
4. Menține legătura cu finanțatorul; 
5. Asigură resursele financiare necesare derulării proiectului, precum și cheltuielile neeligibile și conexe care pot 
interveni; 
6. Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului și urmărește derularea contractelor încheiate; 
7. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu Manualul de Identitate Vizuală și dă în administrare partenerilor 
plăcile permanente; 
8. Realizează rapoartele de progres și cererile de rambursare/plată, după caz; 
9. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului). 
Activități în care este implicat: 
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei 
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind proiectul – 10.115,00 lei 
Activitate 4 Auditul proiectului – 12.495,00 lei  

 
(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de proiect (Partener 1) 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați 

Valoarea contribuţiei (în lei) 757.116,59 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%)7,08% 

Partener 2 
Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi 

Valoarea contribuţiei (în lei) 0,00 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 0% 

 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 
 
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  
 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
Drepturile liderului de parteneriat 
Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 
cererilor de rambursare. 
 
Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale 

rapoartelor de progres şi financiare. 
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de 

către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 
(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform 

normelor în vigoare. 
(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor 

contractului de finanţare, conform procedurii. 
(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost 

certificate ca eligibile. 
(7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea 

contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat 
va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv. 

(8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de 
creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management. 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3 
Drepturile Partenerilor 2, 3 
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care 

au fost certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se 

furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 

etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management  
Obligaţiile Partenerilor 2, 3 
(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, spre verificare. 
(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 
(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, 

Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 
implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise 
pe numele lor de către Autoritatea de management. 
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Art. 8 Achiziții publice  
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a 

instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 
 

Art. 9 Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / 

dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție. 
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / 
dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create 
de IMM-uri. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate 
prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 
ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului 
şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

 
Art. 10 Confidențialitate 
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi 

sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în 
scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 11 Legea aplicabilă 
(2) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(3) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest 

lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 
 
Art. 12 Dispoziţii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 

competente. 
 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanţare. 
 
Semnături 
 

Lider de parteneriat (Partener 1) 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 

Galați 

ANGELICA COSTIN 
MANAGER INTERIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 2 
Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 274 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare 
„Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2021 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.723/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea nr. 177 din 31 octombrie 2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aderarea Consiliului 

Judeţean Galaţi la Fundația Medicală Universitară „Dunărea de Jos” Galați; 
Având în vedere adresa Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi nr. 12723/16.11.2021 privind 

cuantumul cotizaţiei Consiliului Județean Galați pentru anul 2021; 
Având în vedere prevederile art. 9 Capitolul II din Statutul Fundației Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galați; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. c) și alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, adoptat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Fundaţiei Medicale Universitare 
„Dunărea de Jos” Galați pentru anul 2021, în valoare de 20.000 lei. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galați.  
 (2) Direcția economie și finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi va răspunde de 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
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HOTĂRÂREA NR. 275 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico–
economici rezultați din SF (studiu de fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Construcţie Secţie ATI pentru 
pacienţi infectaţi cu COVID-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului 
„Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul de Boli 
Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi”    
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.906/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico–
economici rezultați din SF (studiu de fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție: Construire Secție ATI pentru 
pacienți infectați cu COVID-19, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați în cadrul proiectului             
„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați” după cum urmează: valoarea totală a investiției este de 10.691.683,58 lei inclusiv 
TVA, din care C+M 6.084.997,17 lei inclusiv TVA, conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.II. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 222/28.10.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico–economici rezultați din SF (studiu de fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție: Construcție 
Secție ATI pentru pacienți infectați cu COVID-19, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați în 
cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, 
Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați. 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

ANEXĂ 
 

Pentru respectarea solicitării de clarificări nr. 12284/05.11.2021 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare pentru proiectul 
Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 (prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, 
Cod SMIS 148143, proiectantul a procedat la actualizarea devizului general al investiţiei. 
Urmare celor mai sus menţionate principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea totală a investiţiei – 10.691.683,58 lei (inclusiv TVA), din care C+M –       
6.084.997,17 lei (inclusiv TVA). 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 276 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (studiu de fezabilitate) privind realizarea obiectivului 
de investiţie: Sistematizare pe verticală şi rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, 
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.905/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (studiu de fezabilitate) privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale și menajere la: 
Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgenţă   „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi  după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este  384.441,89 lei inclusiv TVA, din care C+M este  
345.453,68 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre. 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 
 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
 

ANEXĂ 
 

Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Studiu de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie Sistematizare 
pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi cuprinde: 
– Sistematizare pe verticală – se vor realiza căi de acces pietonale și auto, rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități, amenajare de spații verzi. În zona rampelor 
corpului de legătură se vor monta rigole pentru evitarea scurgerii apelor pluviale în curtea de lumini dintre corpul existent și extinderea propusă.  
– Canalizare pluvială – vor fi preluate apele pluviale aferente ambulatoriului și de pe platforma betonată amplasată între extinderea ambulatoriului și clădirea 
radiologie.  
– Canalizare menajeră – apele menajere provenite de la extinderea ambulatoriului se vor deversa în rețeaua de canalizare exterioară propusă. 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea investiṭiei – 383.441,89 lei cu TVA, din care C+M – 345.453,68 lei cu TVA. 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 277 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Grup 
Sanitar Casa Memorială „Costache Negri” – varianta modulară, cu racordare la utilităţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.904/19.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici şi proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Grup Sanitar Casa Memorială „Costache Negri” cu valoarea totală a investiţiei de: 49.299,14 lei inclusiv TVA, din care C+M 

 
  39.263,97 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre. 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
 

ANEXĂ 
 

În urma analizei situației existente la Casa Memorială „Costache Negri” s-a constatat că din punct de vedere funcțional este necesar pentru vizitatori, un spațiu cu dotări 
specifice funcțiunii de grup sanitar. Astfel, se propune un sistem modular cu o singură cabină, complet echipat, dar care prin dimensiuni și dotări corespunde și 
persoanelor cu handicap locomotor.   
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea investiṭiei – 49.299,14 lei (inclusiv TVA), din care C+M – 39.263,97  lei (inclusiv TVA). 
 
 

 
 
 
 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

HOTĂRÂREA NR. 278 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între 
UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor 
obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului „Health in Good Hands - Bigger 
Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.942/23.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între 

UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații 
ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului „Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better 
Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova” , cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 72805/28.06.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Acordul de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de 
Beneficiar Principal şi Consiliul Raional Hînceşti, în calitate de Beneficiar 1, pentru implementarea proiectului „SĂNĂTATEA 
ÎN MÂINI BUNE – spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru populaţia din zona de graniţă România – 
Republica Moldova”; 

Având în vedere solicitarea nr. 12942/22.11.2021 primită din partea Consiliului Raional Hînceşti, Republica Moldova; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
Având în vedere prevederile art. 89 alin. (14) şi ale art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) și e), alin. (5) lit. c) și p), alin. (7) lit. 

c) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliul Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 după cum urmează: 
Art. 1. alin (2) va avea următorul cuprins: «Se aprobă forma revizuită a Acordului de parteneriat între Liderul de 

proiect – Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România şi Partenerul 1 – Consiliul Raional Hînceşti, Republica 
Moldova în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people 
in the border area Romania – Republic of Moldova”, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre».  

Art. 2. alin (1) va avea următorul cuprins: «Se împuterniceşte dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Galaţi, cu realizarea tuturor demersurilor aferente implementării proiectului ”Health in Good Hands – Bigger 
Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova” şi cu semnarea în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi a formei revizuite a Acordului de parteneriat, a Actului adiţional nr. 2 la Contractul de finanțare și a 
întregii documentaţii aferente proiectului». 

Art. 3. alin. (1) va avea următorul cuprins: «Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru proiectul ”Health in Good 
Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, în procent 
de 9,21% din valoarea totală a proiectului, reprezentând 142.799,26 Euro (echivalent în lei), din bugetul local al Judeţului 
Galaţi». 

Art. 3. alin. (2) va avea următorul cuprins: „Se aprobă acoperirea din bugetul local al Judeţului Galaţi a cheltuielilor 
neeligibile sau a oricăror altor costuri necesare implementării proiectului, efectuate de către Liderul de Parteneriat - Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi în vederea derulării activităţilor proprii în cadrul proiectului, în conformitate cu 
prevederile Acordului de parteneriat şi cu regulile stabilite pentru Programul Operaţional Comun România – Republica 
Moldova 2014-2020”. 

 
Art.II. (1) Prezenta hotărâre îşi va produce efectele de la data aprobării Actului adiţional nr. 2 la Contractul de 

finanţare nr. 72805/28.06.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi. 

(2) De la data prevăzută la art. II alin. (1) din prezenta hotărâre, îşi încetează aplicarea  Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 112/27.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea 
parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și 
asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - 
Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”. 

 
Art.III. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova. 
  
Art.IV. Direcţia de dezvoltare regională, Direcția arhitect şef, Direcţia tehnică, Direcţia economie şi finanţe, Direcția 

patrimoniu şi Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

 

            ANEXĂ 

Traducere din limba engleză 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 Programe funded by 

 the European Union    
Acord între liderul de proiect și parteneri pentru 

Programul Operațional Comun <România-Republica Moldova˃ 2014-2020 

 

ACORD DE PARTENERIAT
1
 

Acest acord de parteneriat este un document legal care oficializează relaţia dintre Liderul de proiect şi Partenerii de 

proiect reglementând dreptul reciproc, îndatoririle şi responsabilităţile, prevederile pentru un proiect optim şi un 

management financiar sănătos, precum şi pentru recuperarea fondurilor. 

 

Având în vedere: 

 Regulamentul (EU) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a unui 

instrument European de Vecinătate; 

 Regulamentul de implementare al Comisiei nr. 897/2014 din 18 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (EU) nr. 232/2014 a Parlamentului 

European și al Consiliului de stabilire a Instrumentului European de vecinătate (”Regulamentul nr. 897/2014”); 

 Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din din 11 martie 2014 de stabilire a 

normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii 

externe, inclusiv toate modificările și completările ulterioare, inclusiv toate modificările și completările ulterioare; 

 Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, aprobat de Comisia Europeană prin 

Decizia nr. 9143/17.12.2015; 

 Acord de finanțare încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană din decembrie 2016; 

 Instrucţiunile pentru solicitanții de granturi pentru proiectele HARD și orice rectificări ulterioare, aprobate de CCM; 

 Procedura de evaluare și aprobare a proiectelor mari de infrastructură selectate prin atribuire directă, dacă este 

cazul; 

 Contract de finanţare pentru implementarea proiectului "SĂNĂTATE ÎN MÂINI BUNE - Spitale mai mari, 

îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România - Republica Moldova".  

 

Următorul acord este încheiat între: 

 

Unitatea Administrativ Teritorială  Județul Galați, România, județul Galați, strada Eroilor, nr. 7, denumită în continuare 

“Lider de proiect”, reprezentată de către Costel FOTEA, Președinte  

                                                           
1
 Prezentul document oficial poate fi modificat şi adaptat nevoilor individuale, cadrului legal şi administrativ al Partenerilor 

proiectului, fără însă a contraveni bazei legale definite stabilite mai jos şi documentelor aferente apelului de propuneri de 

proiecte. 

Înainte de semnarea Contractului de finanţare nerambursabilă, Acordul de parteneriat trebuie să fie semnat de către Liderul 

de proiect şi Parteneri şi furnizat Secretariatului Tehnic Comun. Nedepunerea la AP în termenul menţionat poate duce la 

întârzierea semnării contractului. 

Având în vedere faptul că prezentul Acord de parteneriat reprezintă doar un model, nu există nicio garanţie şi nicio 

răspundere în ceea ce priveşte integritatea, corectitudinea, actualizarea şi conformitatea completă cu legislaţia naţională şi a 

UE. 
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și  

Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, raion Hîncești, strada Mihalcea Hîncu, nr. 126, denumită în continuare 

“Partenerul 1”, reprezentată de către Iurie LEVINSCHI, Președinte 

 

pentru implementarea proiectului "SĂNĂTATE ÎN MÂINI BUNE - Spitale mai mari, îngrijire mai bună și cei mai buni 

doctori pentru populația din zona de graniță România - Republica Moldova", aprobat prin Decizia [nr.  ] de către Comitetul 

Comun de Monitorizare al „Programului  Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020”. 

§ 1 Obiectul acordului 

1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat este reprezentat de crearea unui parteneriat în vederea implementării proiectului 

finanțat prin Programul Operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 - " SĂNĂTATE ÎN MÂINI BUNE 

- Spitale mai mari, îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România - Republica 

Moldova" și de definirea regulilor în vederea implementării comune a acestui proiect. 

1.2  Prin prezentul acord, părţile îşi stabilesc drepturile şi îndatoririle, modul de îndeplinire a sarcinilor şi  relaţiile dintre 

Liderul de proiect şi Parteneri care se vor aplica în scopul atingerii obiectivelor specifice, rezultatelor și output-urilor din 

proiectul mai sus menționat, inclusiv contribuția sa la rezultatele și output-urilor programului. 

1.3  Termenii şi condiţiile acestui acord de voinţă, reprezentat de prezentul acord, sunt cunoscuți şi acceptați de către liderul 

de proiect și de către toţi partenerii. 

1.4  Prin acest acord, părţile au acceptat şi au stabilit de comun acord prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și 

anexele acestuia, așa cum au fost acestea comunicate de către liderul de proiect, precum și valoarea finanțării 

nerambursabile şi procentajul din costurile totale eligibile ale proiectului care urmează a fi finanţat de Autoritatea de 

Management. 

1.5  În cazul în care proiectul nu este finalizat în timpul perioadei de implementare, așa cum e cum este definit la art. 2.3 din 

contractul de finanțare și în funcție de categoria de indicatori ne-realizați (de ex., contribuind direct la indicatorii 

programului), Liderul de proiect și Partenerii trebuie să asigure fonduri din resurse proprii în afara bugetului proiectului 

pentru a finaliza proiectul într-un interval de timp stabilit între părți. Decizia privind închiderea proiectului va fi luată în 

conformitate cu instrucțiunile/ghidurile/manualele relevante, pe care Liderul de proiect și Partenerii sunt obligați să le 

respecte. 

§ 2 Durata acordului 

2.1 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data intrării în vigoare a Actului adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare 

nerambursabilă și are aceeași perioadă de valabilitate ca și contractul, respectiv cinci ani de la data plății ultimei tranşe 

pentru program. 

2.2 Acordul de parteneriat va continua până la îndeplinirea completă a tuturor obligaţiilor Liderului de proiect și ale 

partenerilor, după cum sunt acestea stabilite în Contractul de finanţare nerambursabilă. 

§ 3 Împărțirea sarcinilor între parteneri 

Activităţile care urmează a fi implementate de către Liderul de proiect şi Parteneri, output-urile, rezultatele și obiectivele 

specifice a fi atinse prin proiect, precum și managementul și modalitățile de informare şi comunicare sunt specificate în 

Cererea de finanțare. 

§ 4 Valoarea proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 1,550,126.50 EUR din care: 

-valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1,550,126.50 EURO 

- contribuţia ENI este de 1,278,834.74 EURO şi  82.50 % 

-contribuţia proprie a liderului de proiect și a partenerilor este de 271,291.76 EURO și 17.50% 

Defalcarea bugetului proiectului între liderul de proiect și parteneri este rezumată în tabelul de mai jos: 
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Părți 

Grant (contribuția ENI)/ 

partener 

Contribuția proprie a 

partenerilor 
Total buget/partener 

EUR % EUR % EUR % 

Lider de proiect 783,341.03 EUR 61.26% 142,799.26 EUR 52.64% 926,140.29 EUR 59.75 

Partener nr. 1 495,493.71 EUR 38.74% 128,492.50 EUR 47.36% 623,986.21 EUR 40.25 

 1,278,834.74 EUR 100.00% 271,291.76 EUR 100.00% 1,550,126.50 EUR 100.00 

 

§ 5 Plăți 

5.1 Identificările financiare aferente conturilor speciale ale proiectului 

a) În vederea primirii şi efectuării plăţilor pentru implementarea proiectului, liderul de proiect va furniza Secretariatului 

Tehnic Comun identificările financiare aferente conturilor în Euro şi în monedă naţională, deschise de către toţi partenerii 

proiectului, pentru a fi utilizate pentru managementul financiar al părţii lor din bugetul proiectului. 

b)  Identificările financiare trebuie furnizate în original. 

c) Toate plăţile vor fi făcute în Euro. 

5.2 Transferul tranşei de prefinanţare 

Transferul tranşei de prefinanţare va fi efectuată de către liderul de proiect către parteneri nu mai târziu de 20 de zile 

calendaristice de la data efectuării plății tranșei de prefinanțare  de către Autoritatea de Management (AM) în contul 

liderului de proiect. 

5.3 Transferuri ulterioare ale fondurilor 

a) În urma cererilor de plată individuale depuse de parteneri, Liderul de proiect este răspunzător de transferul fondurilor 

în conturile Partenerilor de proiect într-un cuantum adecvat, în conformitate cu cererea de plată aprobată de către 

Autoritatea de Management. 

b) În acest sens, liderul de proiect trebuie să informeze partenerii asupra intenţiei de a depune o cerere de plată colectivă 

la Autoritatea de Management/STC în timp util, pentru a le permite să-şi pregătească cererile individuale de plată a 

prefinanţării. 

c) Condiția pentru a depune la AM o cerere colectivă de plată (intermediară/finală) este ca cererile de plată  individuale 

depuse de partenerii de proiect la liderul de proiect să fie însoţite de raportul de verificare a cheltuielilor corespunzător, 

conform instrucțiunilor AM, elaborat de un controlor desemnat în conformitate cu sistemul de control stabilit la nivel 

national. 

d) În acest sens, liderul de proiect şi toţi partenerii trebuie să-şi pună documentele la dispoziția controlorilor. Pe baza 

rapoartelor tehnice și financiare întocmite de liderul de proiect și de parteneri și a dovezilor corespunzătoare, fiecare 

controlor verifică dacă costurile declarate sunt eligibile, precum și dobânda din contract și elaborează un raport de 

verificare a cheltuielilor în conformitate cu instrucțiunile AM. 

e) Liderul de proiect și partenerii acordă controlorilor toate drepturile de acces necesare pentru efectuarea verificării.  

f) Raportul de verificare a cheltuielilor care însoțește o cerere de plată a soldului final acoperă toate cheltuielile care nu 

sunt acoperite de niciun raport anterior de verificare a cheltuielilor. 

g) În cazul în care Liderul de proiect nu primește de la unul sau mai mulți parteneri cererea(i) de plată individuală 

însoțită(e) de raportul (rapoartele) de verificare a cheltuielilor corespunzător (corespunzătoare), acesta poate totuși să 

depună cererea de plată intermediară, cu condiția ca justificarea adecvată să fie analizată și aprobată ex-ante de către AM. 

În această situație, AM va reduce prefinanțarea intermediară cu cotele de subvenție corespunzătoare partenerului 

(partenerilor) care nu a (au) depus cererea (cererile) de plată individuale. 

h) În cazul proiectelor care presupun infrastructură, Partenerul(ii) trebuie să transmită Liderului de proiect, în termen de 6 

luni de la data începerii implementării, dar anterior depunerii cererii de plată individuale intermediare, studiul/studiile de 

fezabilitate sau alte documente echivalente, autorizația de construire și orice alte detalii de execuție, consimțăminte, 

aprobări, autorizații și acorduri, prevăzute de legile naționale ale respectivei țări și sunt obligatorii pentru începerea 

execuției infrastructurii, traduse în limba engleză, ca fotocopii certificate "Conform cu originalul". În absența 

documentelor menționate mai sus, plata tranșei intermediare nu va fi efectuată către Liderul de proiect, iar AM poate 

înceta contractul de finanțare nerambursabilă. (prevederi valabile numai pentru proiectele Soft cu o componentă de 

infrastructură). 
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i) Transferul de fonduri către Parteneri trebuie efectuat fără nicio întârziere, la timp, în așa fel încât să permită 

implementarea fără probleme a proiectului, numai în conturile în EURO indicate în Identificările Financiare furnizate de 

Parteneri, cel târziu la 20 de zile calendaristice de la data efectuării plății de către Autoritatea de Management (MA) în 

contul Liderului de proiect. În cazul în care Liderul de proiect consideră că transferul nu ar trebui făcut către unul sau mai 

mulți Parteneri, fie pentru că fondurile UE ar putea fi periclitate, fie pentru că contractul a fost / este încălcat de către 

Partenerul / Partenerii în cauză, acesta se va consulta în acest sens cu Autoritatea de Management.  

j) Dacă apar situații excepționale, AM poate opri plata către Liderul de proiect sau poate solicita Liderului de proiect să 

oprească plățile către Parteneri (i). AM va efectua plățile în funcție de disponibilitatea fondurilor. 

k) Liderul de proiect are răspunderea de a verifica cu Partenerii și de a informa periodic Autoritatea de Management cu 

privire la măsura în care cofinanțarea proiectului este furnizată conform angajamentelor din cadrul prezentului acord. 

§ 6 Drepturile și obligațiile Liderului de proiect 

6.1 Comunicarea cu structurile de management ale programului 

a) Liderul de proiect este intermediarul pentru toate comunicările dintre Parteneri și AM/STC. Fără a aduce atingere 

acestei prevederi, dacă situația o impune, AM/STC se poate adresa direct oricăruia dintre Parteneri, informând în același 

timp Liderul de proiect.  

b) Liderul de proiect este obligat să pună la dispoziția celorlalți Parteneri, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport 

electronic, toate documentele, informațiile, instrucțiunile, recomandările etc.  primite de la AM / STC care sunt relevante 

și necesare pentru desfășurarea activităților acestora sau executarea contractului de grant. 

c) Partenerii pot solicita în orice moment Liderului de proiect să contacteze AM/STC pentru clarificări sau informații ce 

sunt necesare în vederea implementării corecte a părții ce le revine din Proiect. În astfel de cazuri, Partenerii trebuie să 

transmită Liderului de proiect toate informațiile și documentele relevante necesare pentru a susține solicitarea, iar Liderul 

de proiect trebuie să transmită această solicitare către AM/ JTS fără întârziere. 

d) Liderul de proiect va informa Partenerii fără întârziere cu privire la orice audit, verificare, misiune de monitorizare sau 

evaluare, inclusiv despre documente, conturi, dovezi etc. necesare a fi disponibile pentru verificările respective. 

6.2. Contractul de finanțare nerambursabilă 

a) În termen de 10 zile calendaristice de la semnarea contractului, Liderul de proiect are răspunderea de a pune la 

dispoziția tuturor Partenerilor o copie a contractului, inclusiv anexele sale. Partenerii trebuie să confirme în scris 

Liderului de proiect primirea contractului și a anexelor acestuia. 

b) Liderul de proiect trebuie să obțină consimțământul Partenerilor înainte de a iniția orice modificare a contractului de 

finanțare nerambursabilă. 

c) Acordul fiecărui Partener trebuie exprimat în scris și anexat oricărei cereri de modificare a contractului de finanțare 

nerambursabilă înaintate de către  Liderul de proiect la AM / STC. 

6.3 Implementarea contractului de finanțare nerambursabilă 

a) Liderul de proiect nu poate delega nici total, nici parțial, sarcinile pe care le are față de Parteneri sau alte entități. 

b) Liderul de proiect își asumă răspunderea pentru asigurarea implementării întregului proiect, respectiv pentru 

monitorizarea și asigurarea implementării întregului proiect în conformitate cu contractul de finanțare nerambursabilă, cu 

Ghidul pentru solicitanții de finanțare nerambursabilă/procedura LIP, cu programul și legislația UE și națională 

aplicabilă, și asigură coordonarea tuturor Partenerilor în decursul implementării acestuia. 

c) Liderul de proiect este responsabil de gestionarea corectă a sumelor ENI, în conformitate cu prevederile contractului 

de finanțare nerambursabilă și ale prezentului acord. În acest scop, acesta are acces la toate locurile / documentele 

relevante, pe care le va utiliza exclusiv pentru a verifica dacă implementarea respectă contractul de finanțare 

nerambursabilă / dacă sumele ENPI sunt gestionate corect . 

d) Liderul de proiect asigură începerea implementării proiectului la timp și implementarea întregului proiect în timp util 

și în conformitate cu obligațiile prevăzute în contractul de finanțare. 

e) Înainte de semnarea contractului de finanțare, până la efectuarea vizitei pe teren, Liderul de proiect trebuie să verifice, 

prin orice mijloace, că informațiile furnizate de Parteneri în formularul cererii de finanțare sunt reale și exacte (de 

exemplu, disponibilitatea materialelor, contribuțiile financiare și umane la proiect), precum și orice alte informații 

referitoare la Parteneri și menționate în formularul cererii de finanțare. 

f) Liderul de proiect  este responsabil să monitorizeze și să verifice progresul output-urilor proiectului și a obiectivelor 

specifice în timpul implementării, inclusiv contribuția sa declarată la rezultatele programului. De asemenea, este 

responsabil să monitorizeze şi să verifice în timpul implementării sau după plata tranşei finale, după cum este necesar, 

aranjamentele de durabilitate descrise în proiect și impuse prin contract și să informeze prompt AM cu privire la orice 

abatere.  
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g) Liderul de proiect e responsabil de implementarea activităților stabilite cu Partenerii, necesare pentru implementarea 

tehnică și financiară completă a obiectivelor proiectului, așa cum se prevede în contractul de finanțare nerambursabilă.  

h) Liderul de proiect este singurul care primește, în numele tuturor Partenerilor, plățile din partea AM. Liderul de proiect 

va asigura efectuarea ulterioară adecvată a plăților către Parteneri, fără întârzieri și în completă conformitate cu 

prevederile prezentului acord. Nu se vor deduce sau reține sume și nu se vor percepe taxe cu efect echivalent care să 

reducă sumele destinate Partenerilor. În ciuda prevederilor prezentului paragraf, se vor aplica prevederile articolului 5.4. 

i) Liderul de proiect va notifica AM /STC cu privire la orice modificare a situației juridice, financiare, tehnice, 

organizaționale sau legată de proprietate a Liderului de proiect sau a oricăruia dintre Parteneri care afectează 

implementarea proiectului, precum și cu privire la orice schimbare a numelui, adresei sau reprezentantului legal al 

Liderului de proiect sau al Partenerilor. 

j) Liderul de proiect va notifica AM cu privire la orice evenimente care ar putea avea drept consecință întârzieri în 

implementarea proiectului și / sau care ar putea afecta bugetul, indiferent dacă descoperă aceste evenimente singur sau 

dacă îl informează alți parteneri. 

k) Liderul de proiect este răspunzător, alături de toți partenerii, de furnizarea și încărcarea în sistemul electronic EMS 

ENI al Programului a tuturor documentelor și informațiilor legate de implementarea proiectului în conformitate cu 

instrucțiunile AM / STC, în special a rapoartelor, a cererilor de modificare și a cererilor de plată . În cazul în care sunt 

necesare informații de la Parteneri, Liderul de proiect este responsabil de obținerea, verificarea și coroborarea acestor 

informații înainte de a le transmite AM / STC. 

6.4 Raportarea 

a) Liderul de proiect colectează toate documentele de la Parteneri pentru a completa raportul intermediar tehnic și 

financiar / raportul final de implementare, rapoartele de progres la şase (6) luni (pentru proiectele obișnuite) / 4 luni 

pentru rapoartele de progres LIP, cererile de plată și toate celelalte documente necesare și notifică Partenerii cu privire la 

termenele limită de depunere a acestora la STC / AM. 

b) Liderul de proiect cere orice informații și documente suplimentare de la Parteneri care sunt necesare pentru redactarea 

documentelor solicitate de AM / STC. Liderul de proiect are obligația de a menționa în cerere termenul limită pentru 

Parteneri. 

c) Liderul de proiect trebuie să transmită periodic fiecărui Partener copii ale rapoartelor depuse la STC / AM, precum și 

planurile de acțiune rezultate în urma analizei acestor rapoarte de către STC / AM și va informa Partenerii cu privire la 

comunicările relevante cu organismele de implementare a programului. 

d) Liderul de proiect asigură corectitudinea raportului intermediar tehnic și financiar / raportului final de implementare, a 

rapoartelor de progres la sase (6) luni pentru proiecte standard/ la 4 luni pentru LIP-uri, a cererilor de plată și a tuturor 

documentelor întocmite de Parteneri și verifică dacă cheltuielile prezentate de Parteneri au fost realizate în conformitate 

cu instrucțiunile MA. 

e) Liderul de proiect se asigură că cheltuielile prezentate de Parteneri au fost suportate în scopul implementării 

proiectului și corespund activităților stabilite în contractul de finanțare nerambursabilă. 

f) Liderul de proiect informează toți Partenerii cu privire la aprobarea raportului intermediar tehnic și financiar / 

raportului final de implementare și a cererilor de plată. 

g) În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Liderul de proiect și Partenerii vor prezenta anual 

rapoarte privind asigurarea aspectelor legate de durabilitate, conform prevederilor din formularul cererii de finanțare și / 

sau conform recomandărilor oricărei misiuni de monitorizare pe o perioadă de cinci ani, începând din primul an de la data 

plății tranșei finale a proiectului. Termenul limită anual de depunere a rapoartelor menționate mai sus este de maximum 

30 de zile din ziua și luna plății tranșei finale a proiectului. 

h) Liderul de proiect este responsabil de urmărirea activităților proiectului, a sumelor primite de la AM și a transferurilor 

către Parteneri și este de asemenea responsabil să se asigure că măsurile recomandate de STC / AM pentru îmbunătățirea 

implementării proiectului sunt executate cu respectarea termenelor limită. 

i) Liderul de proiect trebuie să notifice toți Partenerii în legătură cu orice situație care poate duce la imposibilitate 

temporară sau permanentă sau la orice alte neajunsuri în implementarea acțiunii. 

6.5 Vizitele de monitorizare în teren 

a) Liderul de proiect va centraliza documentele justificative privitoare la activitățile desfășurate de către toți Partenerii, 

pentru a fi prezentate în cadrul vizitelor pe teren, conform solicitărilor. 

b) În urma vizitelor pe teren, Liderul de proiect va trimite fiecărui Parteneri copii ale rapoartelor vizitelor pe teren și are 

răspunderea de a se asigura că măsurile recomandate de STC / AM pentru îmbunătățirea implementării proiectului sunt 

executate în termenele limită. 

6.6 Nereguli   
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a) În cazul în care se constată o neregulă, Liderul de proiect va comunica tuturor Partenerilor să ia toate măsurile 

necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării proiectului, în cel mult 3 zile lucrătoare de 

la data descoperirii neregulii. 

b) Pentru neregulile comise de un Partener, Liderul de proiect are dreptul să se îndrepte contra respectivului partener,  

prin orice mijloace legale de acțiune, pentru a recupera sumele plătite de AM. 

c) Liderul de proiect este obligat să restituie sumele utilizate necorespunzător în raport cu utilizarea prevăzută a acestora, 

fără respectarea procedurilor obligatorii și plătite în mod necuvenit, în termenul și în condițiile specificate de către 

Autoritatea de Management. 

d) Liderul de proiect se va asigura că toți Partenerii pun în aplicare măsurile incluse în planul de acțiune, rezultate din 

misiunile de audit ale Comisiei Europene, ale Oficiului European de Luptă Antifraudă, ale Curții de Conturi Europene, 

ale Autorității de Management, ale Secretariatului Tehnic Comun și ale controlorilor sau auditorilor externi, în termenele 

stabilite. 

§ 7 Drepturi și obligații ale partenerilor 

7.1 Comunicarea cu liderul de proiect 

a) Partenerii au obligația de a răspunde la orice solicitare a Liderului de proiect în termenul prevăzut în cererea 

respectivă. 

b) Partenerii se vor asigura că toate informațiile care trebuie furnizate și solicitările făcute sunt trimise prin intermediul 

Liderului de proiect către MA / STC, cu excepția cazurilor în care MA / JTS trimite cereri direct Partenerilor; în aceste 

cazuri, Partenerii se adresează direct MA / STC, cu copie către Liderul de proiect. 

c) Partenerii sunt de acord să facă aranjamentele interne adecvate pentru coordonarea internă pentru orice chestiune 

referitoare la contractul de finanțare nerambursabilă și la prezentul acord, în conformitate cu prevederile contractului de 

finanțare nerambursabilă și ale prezentului acord și în conformitate cu legislația (legislațiile) aplicabilă (aplicabile). 

d) Partenerii vor informa Liderul de proiect cu privire la viitoarele evenimente majore ale proiectului cu suficient timp 

înainte, cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea evenimentului; 

e) Fiecare Partener este de acord cu prelucrarea datelor sale personale pentru monitorizare, control, promovare și evaluare 

a obiectivelor Programului. 

7.2 Implementarea contractului de finanțare nerambursabilă  

a) Partenerii realizează proiectul în solidar față de Autoritatea de Management, luând toate măsurile necesare pentru a se 

asigura că proiectul este implementat în conformitate cu contractul de finanțare, inclusiv cu Descrierea proiectului din 

Anexa I a Contractului, cu Ghidul pentru solicitanții de finanțare, cu programul și legislația UE și națională și cu 

prezentul acord. În acest scop, Partenerii pun în aplicare proiectul cu grija cuvenită, cu transparență și diligență, în 

conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și implică toate resursele financiare, umane și materiale necesare 

pentru punerea în aplicare a părții lor din proiect, așa cum este specificat în Descrierea proiectului; 

b) Partenerii înțeleg și sunt de acord că, pentru buna punere în aplicare a proiectului, AM, direct sau prin STC, poate 

emite instrucțiuni, linii directoare și manuale obligatorii. 

c) Partenerii sunt responsabili, împreună sau separat, de îndeplinirea oricărei obligații care le revine conform contractului  

de finanțare nerambursabilă și prezentului acord. În acest sens, Partenerii sunt responsabili din punct de vedere juridic și 

financiar pentru activitățile pe care le pun în aplicare și pentru partea din fondurile Uniunii pe care le primesc. 

d) Partenerii se angajează să-și acopere propria contribuție și cheltuielile neeligibile, precum și să asigure disponibilitatea 

temporară a fondurilor pentru implementarea corespunzătoare a proiectului între plățile din program. 

e) Partenerii trebuie să informeze periodic Liderul de proiect cu privire la cofinanțarea acordată și cheltuită în timpul 

implementării proiectului. 

f) Partenerii trebuie să respecte legislația națională și europeană în general și, în special, legislația cu privire la achizițiile 

publice, ajutoarele de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă și protecția mediului. 

g) Partenerii trebuie să notifice liderul de proiect despre orice situație care poate duce la imposibilitate temporară sau 

permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea acțiunii în maxim 3 zile lucrătoare de la eveniment. 

h) Partenerii se vor asigura că sunt total îndreptățiti să utilizeze orice drepturi preexistente de proprietate intelectuală 

necesare pentru punerea în aplicare a contractului de grant. 

i) Partenerii acordă AM / STC, Autorităților Naționale ale țărilor participante la Program și Comisiei Europene dreptul de 

a utiliza liber și cum consideră necesar și, în special, de a stoca, modifica, traduce, afișa, reproduce prin orice procedură 

tehnică, de a publica sau de a comunica pe orice suport toate documentele care derivă din proiect, indiferent de forma lor, 

cu condiția să nu încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente. 
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j) Partenerii vor permite efectuarea de verificări de către Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European de 

Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile naționale din țările participante la Program/, AM / STC și 

orice organisme / entități autorizate de către AM sau de către instituțiile și organismele menționate mai sus, care își pot 

exercita controlul asupra incintelor, documentelor și informațiilor, indiferent de mediul în care sunt stocate. Partenerii 

trebuie să ia toate măsurile pentru a-și facilita munca. 

k) Verificările descrise mai sus se aplică și activităților contractorilor, subcontractorilor și oricăror destinatari ai 

sprijinului financiar care au beneficiat de finanțare din partea Uniunii. În acest scop, Partenerii se vor asigura, prin 

dispoziții contractuale și prin orice alte mijloace de care dispun, că aceste persoane au, din punct de vedere juridic, 

aceleași obligații ca Partenerii față de Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European Antifraudă, Curtea de 

Conturi Europeană, autoritățile naționale din țările participante la Program/ punct de contact în materie de control, AM / 

STC și orice alte organisme / entități autorizate de către AM sau de către instituțiile și organismele menționate mai sus și 

că documentația proprie poate remedia orice neajuns în aplicarea eficientă a obligațiilor menționate. 

l) Partenerii vor permite (sub rezerva respectării dispozițiilor contractului de finanţare) entităților menționate mai sus: 

a) să acceseze amplasamentele și locațiile unde este implementat proiectul; 

b) să analizeze sistemele contabile și de informare, documentele și bazele sale de date privind gestiunea tehnică și 

financiară a proiectului; 

c) să copieze documentele; 

d) să efectueze controale la fața locului; 

e) să efectueze un audit complet pe baza tuturor documentelor contabile și a oricărui alt document relevant pentru 

finanțarea proiectului. În plus, Oficiului European de Luptă Antifraudă i se permite să efectueze controale și inspecții 

la fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Uniunii Europene privind protecția intereselor 

financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 

l) Partenerii înțeleg și sunt de acord că AM poate înființa un Comitet de coordonare care să conțină, inter alia, membri ai 

AM, STC, Autorități Naționale și Parteneri. Partenerii înțeleg și sunt de acord că Comitetul director poate emite 

recomandări pentru buna executare a contractului de finanțare nerambursabilă.  Mai mult, Partenerii înțeleg și sunt de 

acord să desemneze cel puțin o persoană care să participe la reuniunile Comitetului de coordonare la cererea AM / STC. 

(prevederi disponibile numai pentru LIP-uri, proiecte hard și proiecte soft cu o componentă de infrastructură). 

m) Partenerii vor participa la evenimentele din cadrul programului și, în mod obligatoriu, la instruirile organizate de 

organismele din cadrul programului. 

7.3 Norme privind achizițiile  

a) În cazul în care Partenerii trebuie să încheie contracte de achiziții cu anumiți contractanții pentru a desfășura anumite 

activități de proiect, aceștia vor respecta normele privind achizițiile prevăzute de Regulamentul nr. 897/2014. 

(b) Autoritățile contractante sau entitățile contractante (în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de atribuire a 

contractelor) din statele membre vor aplica legile, reglementările și prevederile administrative naționale adoptate în 

legătură cu legislația Uniunii, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 897/2014. 

(c) În toate celelalte cazuri, partenerii publici sau privați aplică dispozițiile prevăzute la articolele 52.2-56 din 

Regulamentul nr. 897/2014, la care se adaugă următoarele: 

i) Liderii de proiect / Partenerii stabiliți în Republica Moldova aplică prevederile privind Achizițiile și subvențiile pentru 

acțiuni externe ale Uniunii Europene (PRAG), inclusiv formularele și detaliile referitoare la fiecare tip de procedură (în 

special capitolele 2, 3 și 4 din PRAG , 5 și 8), în vigoare la data lansării cererii de propuneri disponibile la adresa 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ și respectiv http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ annexes.do; 

ii) Liderii de proiect / Partenerii stabiliți în Republica Moldova pot aplica prevederile legii naționale privind achizițiile, 

pentru costurile menționate la articolele 8.1.k) și 8.1.j) din contract. Pentru toate celelalte costuri menționate la articolul 8 

din contract, se vor aplica prevederile articolului 7.3.c.i) de mai sus; 

iii) Liderii de proiect / Partenerii care nu sunt autorități contractante sau entități contractante în sensul legislației Uniunii 

aplicabile procedurilor de achiziție stabilite în România vor aplica prevederile Achizițiilor și subvențiilor pentru acțiuni 

externe ale Uniunii Europene (PRAG), inclusiv formularele și detaliile referitoare la fiecare tip de proceduri (în special 

capitolele 2, 3, 4, 5 și 8 din PRAG), în vigoare la data lansării cererii de propuneri, disponibil la 

http://ec.europa.eu/europeaid/ prag /, și respectiv http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do. 

d) În toate cazurile, prevalează dispozițiile privind publicarea, prevăzute de articolele 53-55 din Regulamentul de punere 

în aplicare nr. 897/2014 al Comisiei, indiferent dacă se aplică legile naționale privind achizițiile publice sau dispozițiile 

PRAG, în funcție de tipul procedurii de achiziții publice. În acest sens, Liderul de proiect / Partenerii trebuie să prezinte  

anunțul de participare pentru publicare pe pagina web a programului la SecretariatulTehnic Comun, în format electronic, 

cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru publicare și trebuie să organizeze publicarea simultană a unor 

anunțuri de participare identice direct și în alte mass-media adecvate. 
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e) În toate cazurile, se aplică normele privind naționalitatea și originea prevăzute la articolele 8 și 9 din Regulamentul 

(UE) nr. 236/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

f) Liderii de proiect şi Partenerii se asigură că condițiile care li se aplică în temeiul articolelor 7, 10, 11, 13, 14, 20, 21 și 

23 din contractul de finanţare se aplică și contractorilor cărora li se atribuie un contract de achiziție. 

7.4 Raportarea 

a) Fiecare Partener trebuie să transmită Liderului de proiect  toate documentele necesare pentru elaborarea documentelor 

specifice solicitate de către AM / STC sau de către alte organisme de implementare ale programului. Prin urmare, 

Partenerii trebuie să transmită Liderului de proiect datele necesare pentru întocmirea rapoartelor, situațiilor financiare și a 

altor informații sau documente cerute de Contractul de finanțare nerambursabilă și de anexele acestuia și de prezentul 

Acord, precum și orice informații necesare în cazul auditurilor, verificărilor, misiunilor de monitorizare sau evaluărilor în 

termenul stabilit de către Liderul de proiect; 

b) Partenerii sprijină Liderul de proiect în întocmirea raportului interimar tehnic și financiar / raportului final privind 

implementarea, a rapoartelor de progress la şase (6) luni (în cazul proiectelor standard), depun cererile de plată și 

furnizează toate datele, documentele și dovezile necesare în termenul stabilit de către Liderul de proiect. 

c) Partenerii trebuie să trimită în timp util Liderului de proiect rapoartele corespunzătoare părții care le revine din proiect, 

în conformitate cu calendarul convenit cu Liderul de proiect. Rapoartele trebuie să fie elaborate în limba engleză și 

semnate de reprezentantul legal al Partenerului. Rapoartele vor fi depuse în euro. În scopul raportării, conversia în euro se 

face de către fiecare Partener la cursul de schimb lunar contabil al Comisiei Europene din luna în care au fost depuse 

cheltuielile spre verificare. 

d) Partenerii trebuie să depună la organismul de control documentele originale referitoare la cheltuielile efectuate și 

plătite în perioada de raportare, care să conțină codul de proiect, și apoi să depună la Liderul  de proiect rapoartele 

tehnice și financiare și raportul de verificare a cheltuielilor, în vederea centralizării, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte 

de termenul limită pentru depunerea cererilor de plată către STC. 

e) Partenerii vor asigura echipamentul IT necesar și o conexiune de internet adecvată pentru a comunica cu Programul în 

mod corespunzător. 

f) Partenerii trebuie să încarce date în sistemul electronic EMS ENI al Programului în conformitate cu instrucțiunile AM / 

STC. 

g) În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Partenerii vor furniza AM / STC, prin intermediul 

Liderului de proiect, toate informațiile necesare legate de asigurarea aspectelor legate de durabilitate, conform indicațiilor 

din formularul cererii de finanțare și / sau recomandărilor oricăror misiuni de monitorizare, în termenul stabilit de Liderul  

de proiect. 

h) AA / STC poate solicita informații suplimentare în orice moment. Liderul de proiect va furniza aceste informații în 

termenul stabilit în cerere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării. Partenerii se angajează să furnizeze 

Liderului de proiect toate informațiile solicitate în termenul stabilit de solicitarea acestuia. În plus, Partenerii vor facilita, 

la cererea AM / STC, reuniunile, interviurile, sondajele etc. cu sau în cadrul grupurilor țintă ale proiectului / partenerilor 

finali / principalelor părți interesate. 

i) Partenerii  vor implementa cu atenția cuvenită și în termenele stabilite măsurile recomandate de STC / AM în planurile 

de acțiune. 

7.5 Vizitele de monitorizare în teren 

a) Partenerii vor pune la dispoziție toate documentele necesare auditului, controlului sau evaluării, vor furniza 

informațiile necesare și vor acorda acces în sediul acestora. Partenerii vor păstra toate înregistrările, documentele 

contabile și documentele justificative legate de contractul de finanțare pe o perioadă de cinci ani de la plata ultimei tranșe 

a Programului și, în orice caz, până la finalizarea oricărui audit, verificări, recurs, litigiu sau reclamații. Acestea trebuie să 

fie ușor accesibile și depuse astfel încât să faciliteze examinarea acestora, iar Partenerii vor informa AM / STC,prin 

intermediul Liderului de proiect, la cerere cu privire la locația exactă a acestora. Toate documentele justificative trebuie 

să fie disponibile în forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest lucru. 

b) În cazul în care unul dintre Parteneri renunță la parteneriat, toate documentele legate de proiect trebuie trimise în 

original Liderului de proiect, pentru controalele viitoare. 

c) Partenerii trebuie să pună în aplicare măsurile incluse în planul de acțiune, în termenele stabilite de către Liderul de 

proiect / AM, în conformitate cu recomandările rezultate din misiunile de audit ale Comisiei Europene, Oficiului 

European de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, Autorității de Management, Secretariatul Tehnic Comun și 

ale oricărui controlotr sau auditor extern. 

d) Partenerii au răspunderea  de a furniza Liderului de proiect dovezi ale activităților desfășurate, pentru a fi prezentate în 

timpul vizitelor pe teren, conform solicitărilor. 
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e) Partenerii vor asigura accesul în incintele și la documentele proprii dacă sunt informați privind organizarea unei vizite 

de monitorizare pe teren în amplasamentele unde este implementat proiectul. 

f) Partenerii vor sprijini STC / AM și CE în realizarea misiunilor orientate pe rezultate, inclusiv, dar fără a se limita la 

furnizarea / asigurarea furnizării tuturor informațiilor solicitate în termenele solicitate. 

7.6  Nereguli și sancțiuni administrative și financiare 

a) Toți Partenerii înțeleg că AM are dreptul să verifice și să controleze utilizarea corectă a fondurilor de către Liderul de 

proiect sau de către Parteneri. Verificările efectuate de către STC / AM vor acoperi aspecte administrative, financiare, 

tehnice și fizice ale proiectului, după caz. STC / AM este responsabil de controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor 

de către Liderul de proiect sau de către Parteneri, prin prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor și recuperarea 

sumelor plătite în mod necuvenit, inclusiv a dobânzilor pentru întârzierea efectuării plăților, dacă este cazul. 

b) Fiecare Partener este răspunzător de toate neregulile constatate în implementarea sarcinilor Proiectului atribuite unui 

anumit Partener în Formularul cererii de finanțare și de orice sancțiuni administrative și / sau penalități financiare impuse 

de AM în legătură cu neregulile individuale sau sistemice detectate în proiect. În cazul neregulilor comise de un Partener, 

Liderul de proiect are dreptul să îndrepte împotriva Partenerului respectiv prin orice mijloace legale, pentru a recupera 

sumele plătite de AM. 

c) Orice plată suplimentară efectuată de Liderul de proiect către un Partener este considerată sumă plătită în mod 

necuvenit, iar Partenerul trebuie să restituie sumele respective în termen de 30 de zile de la data primirii notificării de la 

Liderul de proiect. Comisioanele bancare rezultate din rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit vor fi suportate 

exclusiv de către partener. 

d) Fiecare Partener, inclusiv Liderul de proiect, este răspunzător în fața celorlalți Parteneri și va plăti pentru daunele 

rezultate din nerespectarea sarcinilor și obligațiilor stabilite prin prezentul acord. 

e) Fiecare Partener este răspunzător de daunele cauzate terților din propria vină în timpul implementării proiectului. 

f) În cazul neregulilor descoperite după plata finală, Partenerii pot rambursa sumele datorate direct AM, notificând  

Liderul de proiect cu privire la această opțiune. 

g) În cazul în care proiectul include o componentă de infrastructură dacă, în termen de 5 (cinci) ani de la închiderea 

proiectului, partenerii responsabili de executarea infrastructurii respective efectuează modificări substanțiale care 

afectează natura proiectului, obiectivele sau condițiile de implementare care ar duce la subminarea obiectivelor iniţiale, 

Liderul de proiect va rambursa grantul ENI către AM, proporțional cu perioada pentru care cerința nu a fost îndeplinită. 

Ulterior, Liderul de proiect este îndreptățit să se întoarcă împotriva partenerilor respectivi, prin orice mijloace legale, 

pentru a recupera sumele plătite către AM (numai pentru proiectele LIP, HARD și SOFT cu infrastructură). 

h) În cazul în care proiectul nu este finalizat în perioada de implementare și în funcție de categoria indicatorilor ne-

realizați, de ex. contribuind direct la indicatorii programului, Liderul de proiect și Partenerii trebuie să asigure fondurile 

din resurse proprii în afara bugetului proiectului pentru a finaliza proiectul în intervalul de timp convenit cu AM. 

i) Corecțiile financiare trebuie să fie aplicate de AM dacă Liderul de proiect și / sau Partenerii nu/ doar parțial realizează 

indicatorii proiectului, în funcție de categoria lor, de ex. contribuind direct la indicatorii programului. Corecțiile 

financiare se aplică în conformitate cu procedura specifică aprobată de CCM și comunicate la semnarea contractului de 

finanţare. 

7.7 Înregistrările contabile 

a) Partenerii vor ține înregistrări contabile corecte și regulate legate de implementarea proiectului, utilizând un sistem 

contabil adecvat în partidă dublă. Înregistrările contabile: 

i) pot fi o parte integrantă sau un adaos al sistemului uzual al Partenerilor; 

(ii) vor respecta politicile și normele contabile aplicabile în țara în cauză; 

(iii) vor permite urmărirea, identificarea și verificarea cu ușurință a veniturilor și cheltuielilor legate de proiect. 

b) Partenerii se vor asigura că orice raport financiar poate fi reconciliat ușor și în mod corespunzător cu sistemul de 

contabilitate și cu evidențele contabile și alte evidențe relevante de la baza acestuia. În acest scop, Partenerii vor pregăti 

și vor păstra reconcilieri adecvate, programe justificatoare, analize și defalcări în vederea inspectării și verificării. 

7.8 Păstrarea documentelor 

a) Partenerii vor păstra toate înregistrările, documentele contabile și documentele justificative legate de contractul de 

finanțare pe o perioadă de cinci ani de la plata ultimei tranșe a Programului și, în orice caz, până la finalizarea oricărui 

audit, verificări, recurs, litigiu sau reclamații. Acestea trebuie să fie ușor accesibile și depuse astfel încât să faciliteze 

examinarea acestora, iar Liderul de proiect și Partenerii vor informa AM / STC la cerere cu privire la locația exactă a 

acestora.  

b) Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în forma originală și în format electronic, dacă se solicită 

acest lucru. 
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c) Documentele la care se face referire în acest paragraf includ: 

i) Înregistrările contabile (computerizate sau manuale) din sistemul de contabilitate al Liderului de proiect și al 

Partenerilor, cum ar fi registrul general, subregistrele și fișa contabilă analitică, situația fluxurilor de numerar și 

înregistrările contabile de salarizare, registrele de active fixe și alte informații contabile relevante; 

ii) Dovezile procedurilor de achiziție, cum ar fi documentele de licitație, ofertele ofertanților și rapoartele de evaluare; 

iii) Dovezi ale angajamentelor, cum ar fi contractele și formularele de comandă; 

iv) Dovezile prestărilor de servicii, cum ar fi rapoarte aprobate, pontaje, biletele de transport, dovada de participare la 

seminarii, conferințe și cursuri de formare (inclusiv documentația și materialele obținute, certificatele) etc., documente 

care să dovedească organizarea de întâlniri, minute, liste de participanți; 

v) Dovezile de primire a mărfurilor, cum ar fi avizele de expediție de la furnizori; 

vi) Dovezile finalizării lucrărilor, cum ar fi certificatele de recepție, rezultatele tangibile ale serviciilor, studiile, 

publicațiile; 

vii) Dovezi ale achizițiilor, cum ar fi facturi și chitanțe, dovazile prestării serviciilor sau livrării bunurilor; 

viii) Dovezi ale plăților, cum ar fi declarațiile bancare, notele de debit, dovada decontării de către contractant; 

ix) Dovezile faptului că taxele și / sau TVA-ul care au fost plătite nu pot fi efectiv recuperate; 

x) Pentru cheltuielile cu combustibilul, o listă recapitulativă a distanțelor parcurse, consumul mediu al vehiculelor 

utilizate, costurile de combustibil și costurile de întreținere; 

xi) Înregistrări de personal și de salarizare, cum ar fi contracte, declarații salariale, pontaje și orice alte documente 

referitoare la remunerația plătită. 

§8 Recuperarea fondurilor 

8.1 În cazul în care recuperarea este justificată în conformitate cu procedura aplicabilă, inclusiv în cazul în care procedura 

de atribuire sau executarea activităților proiectului sunt afectate de erori substanțiale, inclusiv încălcarea normelor privind 

ajutoarele de stat sau nereguli sau prin fraudă atribuibilă partenerilor sau în cazul în care o sumă este plătită necuvenit, 

Partenerii se angajează să ramburseze aceste fonduri, parțial sau integral, împreună cu dobânda aferenta, în condițiile și în 

termenele limită și contul indicat de către Liderul de proiect . 

8.2 În cazul în care Partenerii nu au efectuat rambursarea la timp, conform prevederilor de la punctul 8.1, Liderul de 

proiect va întreprinde acțiuni în vederea recuperării sumelor, inclusiv inițierea procedurilor legale. Costurile acțiunilor 

care urmăresc recuperarea sumei vor fi suportate de către Parteneri. 

8.3 Dobânda menționată la punctul 8.1 se calculează ca cea a datoriilor fiscale și se aplică de la data în care fondurile 

prevăzute la punctul 8.1 este transferată în contul Partenerului. 

8.4 Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 8.3 de mai sus, dacă este cazul, Comisia Europeană, statul membru 

sau țara parteneră CBC în care este stabilit Partenerul în cauză pot să recupereze ei înșiși sumele, prin orice mijloace, de 

la Partenerul respectiv. 

8.5 Sumele care trebuie rambursate AM pot fi compensate cu sumele de orice fel datorate Partenerilor, după informarea 

acestora în acest sens. 

§ 9 Vizibilitate 

9.1 Liderul de proiect și Partenerii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că Uniunea 

Europeană a finanțat sau a cofinanțat proiectul prin Instrumentul european de vecinătate. Aceste măsuri trebuie să 

respecte Manualul de comunicare și vizibilitate pentru Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 

2014-2020. 

9.2 Liderul de proiect și Partenerii vor publica informațiile despre proiect, output-urile și rezultatele obținute pe site-ul lor 

și / sau pe site-ul proiectului, dacă acesta există. 

9.3 Partenerii vor menționa proiectul și contribuția financiară a ENI - UE în informațiile sau materialele oferite grupurilor 

țintă, partenerilor finali, părților interesate, publicului larg, în rapoartele lor interne și anuale și în orice relații cu mass-

media. Acestea vor afișa drapelul UE și sigla programului ori de câte ori este cazul. 

9.4 Orice material scris sau publicație a Partenerilor cu privire la proiect, inclusiv cele utilizate / distribuite în timpul 

întâlnirilor și evenimentelor proiectului, trebuie să precizeze că proiectul a primit finanțare ENI / UE. Orice publicație a 

Partenerilor, sub orice formă și pe orice suport, inclusiv pe internet, trebuie să conțină următoarea declarație: "Acest 

document a fost elaborat cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document este responsabilitatea 

exclusivă a Unităţii Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi și nu poate fi în niciun caz considerat ca reflectând poziția 

Uniunii Europene". 
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9.5 Liderul de proiect și Partenerii vor face public, la cerere, și vor autoriza AM și Comisia Europeană să facă public și / 

sau să publice cel puțin, dar fără a se limita la numele și adresa acestora, naționalitatea, numele proiectului, rezumatul 

proiectului, finanțarea primită, durata, aria geografică, cheltuielile totale eligibile și valoarea maximă a subvenției și rata 

de finanțare a costurilor proiectului. 

§ 10 Confidențialite 

10.1 Liderul de proiect și partenerii se angajează să păstreze confidențialitatea asupra oricăror informații, indiferent de 

forma lor, dezvăluite în scris sau oral în legătură cu punerea în aplicare a prezentului acord și identificate în scris ca fiind 

confidențiale până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acordului și contractul de finanțare nerambursabilă. Furnizarea 

de informații către persoanele implicate în implementarea/verificarea/controlul/ auditarea proiectului se efectuează 

respectând regulile de confidențialitate și va cuprinde informații necesare implementării proiectului. 

10.2 Ca o excepție de la regula prevăzută în paragraful precedent, datele utilizate pentru vizibilitate, pentru informarea și 

promovarea utilizării fondurilor ENI, nu vor fi considerate ca fiind confidențiale. 

10.3 Fără a aduce atingere obligațiilor stabilite prin prezentul contract și anexele sale referitoare la furnizarea 

informațiilor și documentelor solicitate de instituțiile/ departamentele autorizate în vederea desfășurării activităților de 

audit și control, părțile se angajează să păstreze caracterul confidențial al datelor cu caracter personal, conform 

dispozițiile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 

prevenirii, investigației, detectării sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale și libera 

circulație a acestor date și abrogarea Deciziei-cadru 2008/977/ CJAI a Consiliului și în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

10.4 Liderul de proiect și Partenerii nu vor folosi informații confidențiale în alte scopuri în afara îndeplinirii obligațiilor 

ce le revin în temeiul prezentului acord și al contractului de finanțare nerambursabilă, dacă nu este convenit altfel cu AM. 

§ 11 Conflictul de interese 

11.1 În cadrul prezentul acord, conflictul de interese înseamnă orice situație în care există divergențe între îndeplinirea 

responsabilităților în temeiul prezentului acord și al contractului de finanțare nerambursabilă de către părți și interesul 

privat al persoanelor implicate în proiect care poate afecta în mod negativ exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor 

oricărei persoane implicate în implementarea / verificarea / controlul / auditul proiectului, din motive legate de viața 

familială, emoțională, afinitate politică sau națională, interes economic sau orice alt interes comun cu o altă persoană. 

11.2 Liderul de proiect și Partenerii se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a evita conflictele de 

interese și trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect cu privire la orice situație care generează sau poate 

conduce la un astfel de conflict, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință a oricăror circumstanțe care 

au generat sau pot genera un astfel de conflict. Partenerul va soluționa conflictul de interese în termen de 30 de zile de la 

notificarea oricărei astfel de situații, fără a solicita nici o despăgubire din partea lideruliu de proiect. Liderul de proiect va 

notifica imediat STC și AM cu privire la orice conflict de interese care apare în timpul implementării proiectului, STC și 

AM rezervându-și dreptul de a verifica aceste circumstanțe și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 

11.3 Liderul de proiect și Partenerii trebuie să se asigure că personalul acestora, inclusiv conducerea acestora, nu se află 

într-o situație care ar putea crea conflicte de interese. Liderul de proiect și Partenerii vor înlocui, imediat și fără 

despăgubiri din partea AM, orice membru al personalului acestora aflat într-o astfel de situație. 

11.4 Liderul de proiect și Partenerii trebuie să respecte drepturile omului și legislația de mediu aplicabilă, inclusiv 

acordurile multilaterale de mediu, precum și normale fundamentale de muncă convenite la nivel internațional. 

§12 Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor 

12.1 Legea aplicabilă acestui Acord este legea națională a Liderului de proiect. 

12.2 În cazul apariției de litigii între părți legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord de 

parteneriat, se va încerca soluționarea acestora prin mediere. În acest scop, fiecare Partener va desemna un mediator 

independent. Sarcinile echipei de mediatori vor include pregătirea, în termen de o lună de la crearea echipei, a unei soluții 

a litigiului. 

12.3 Dacă Partenerii nu acceptă soluțiile propuse de mediatori, litigiul va fi supus soluționării de către instanța generală 

de judecată competentă de la sediul Liderului de proiect.   

 

 

§ 13  Forța majoră 

13.1 Conform prezentului acord, "forța majoră" reprezintă orice evenimente neprevăzute care nu pot fi controlate de către 

niciuna dintre părțile prezentului Contract și care nu pot fi depășite prin depunerea diligenței necesare, cum ar fi grevele, 
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conflicte de muncă sau alte tulburări industriale, acte ale inamicilor publici, războaie, declarate sau nu, blocade, 

insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, erodări, tulburări civile, explozii. O 

decizie a Uniunii Europene de a suspenda cooperarea cu țara parteneră este considerată un caz de forță majoră atunci 

când implică suspendarea finanțării în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă. 

13.2 Partenerul care invocă "forța majoră" are obligația de a notifica ceilalți Parteneri în termen de 5 zile de la data 

apariției cazului de "forță majoră" și de a dovedi existența acestei situații în termen de 15 zile. În cazul încetării situației 

de "forță majoră", evenimentul trebuie notificat celorlalte părți în termen de 5 zile, indicând natura, durata probabilă și 

efectele previzibile ale problemei și trebuie luată orice măsură pentru a diminua posibilele daune. 

13.3 Dacă procedura de notificare nu este respectată, Partenerul responsabil va acoperi toate costurile. 

13.4 Execuția contractului de finanțare nerambursabilă este suspendată pe parcursului situației de "forță majoră". 

§ 14 Protecţia datelor cu caracter personal 

  14.1 Liderul de proiect și Partenerii vor avea dreptul de acces la datele lor personale și de a rectifica astfel de date. Dacă 

Liderul de proiect și Partenerii au neclarităţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aceștia se vor adresa  

AM. 

14.2 Liderul de proiect și Partenerii vor limita accesul și utilizarea datelor cu caracter personal la cele strict necesare 

pentru executarea, gestionarea și monitorizarea contractului și vor adopta toate măsurile de securitate tehnice și 

organizaționale necesare pentru a păstra cea mai strictă confidențialitate și pentru a limita accesul la aceste date. 

14.3 Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr. 679/2016 în scopul implementării și monitorizării proiectului, îndeplinirii obiectivelor sale, precum și 

din motive statistice. 

14.4 Partenerii vor întreprinde acțiuni tehnice și organizaționale adecvate, în funcție de responsabilitățile și competențele  

instituționale proprii, pentru a asigura un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, în timpul prelucrării și 

reprelucrării lor, transferului lor către terți și publicării pe surse publice interne sau externe. 

14.5 Partenerii vor asigura toate condițiile tehnice și organizaționale pentru a păstra confidențialitatea, integritatea și 

disponibilitatea datelor cu caracter personal, în funcție de propriile responsabilități și competențe instituționale. 

14.6 Partenerii se vor informa și se vor notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu 

caracter personal referitoare la acest contract, pentru a fi adoptate de urgență acțiunile tehnice și organizatorice necesare 

și pentru a fi notificate Autorității Naționale de Supraveghere a României pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP), în conformitate cu obligațiilor care decurg din dispozițiile Regulamentului nr. 679/2016. 

14.7  Partenerii desemnați de reprezentanții lor să prelucreze datele cu caracter personal aferente acestui contract și 

eventualele sale completări, vor ține evidența activităților de prelucrare în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul 

nr. 679/2016. 

14.8 Fiecare Partener are obligația să obţină și să păstreze înregistrările confirmării persoanelor fac parte din grupul țintă 

al proiectului, precum și a tuturor persoanelor implicate în implementarea proiectului ale căror date cu caracter personal 

sunt utilizate (de ex, membrii echipa de proiect, experți externi, invitați la evenimente etc.), pentru activitățile aflate în 

responsabilitatea lor, pentru realizarea și implementarea obiectivelor proiectului. 

§ 15 Modificarea acordului 

15.1 Orice modificare a acestui Acord de parteneriat poate fi făcută numai cu acordul tuturor părților. 

15.2 Orice intenție de a modifica Acordul de parteneriat va fi notificată în scris Liderului de proiect. Dat fiind că Acordul 

de parteneriat este o anexă la contractul de finanțare nerambursabilă, Liderul de proiect are răspunderea de a informa 

STC / AM cu privire la modificările intenționate și de a obține aprobarea prealabilă a acestora. Liderul de proiect va fi, de 

asemenea, informat cu privire la procedura aplicabilă ce trebuie urmată (notificare sau act adițional la contractul de 

finanțare nerambursabilă). 

15.3 Orice act adițional intră în vigoare a doua zi după semnarea acestuia de către ultima parte, cu excepția cazului în 

care confirmă modificări survenite în legislația națională / europeană aplicabilă cu impact asupra implementării 

prezentului acord, modificări care intră în vigoare de la data la care respectivele actele juridice intră în vigoare. 

15.4 Orice încălcare a prevederilor prezentului Acord poate duce la încetarea prezentului Acord și la dezangajarea 

finanțării și rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit. 

§ 16 Alte prevederi 

În completarea prevederilor menționate mai sus, Liderul de proiect și Partenerii pot conveni asupra altor prevederi 

specifice care să fie incluse în prezentul Acord de parteneriat, în măsura în care acestea respectă prevederile stabilite în 

Regulamentul nr. 897/2014 și cu condiția ca prevederile respective să nu contravină și să fie în totală conformitate  cu 

cele menționate în modelul acordului de parteneriat. 

§ 17 Prevederi finale 
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16.1 Acordul se încheie în 3 exemplare în limba engleză. Fiecare parte primește o copie a Acordului de parteneriat. 

Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, toate comunicările din cadrul parteneriatului vor fi făcute în limba 

engleză. 

§ 18 Lista anexelor 

Următoarele anexe trebuie să respecte formularul de cerere de finanțare și să fie convenite între parteneri și anexate la 

Acordul de parteneriat (nu s-au furnizat formulare standard): 

Anexa 1: Împărțirea sarcinilor, proprietatea și utilizarea rezultatelor proiectului și Output-uile între beneficiarii 

proiectului 

Anexa 2: Programul pentru activități programate 

Anexa 3: Bugetul proiectului care va fi pus în aplicare de către fiecare Partener 

Anexa 4: Programul pentru cereri de plată și rapoarte interimare tehnico-financiare / raport final de implementare 

 

 

Lider de proiect – Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, reprezentată de Costel FOTEA, Preşedinte  

 

Partener 1 – Consiliul Raional Hînceşti, reprezentat de Iurie LEVINSCHI, Preşedinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXA 1 la ACORDUL DE PARTENERIAT 

Împărțirea sarcinilor, proprietatea și utilizarea rezultatelor proiectului și Output-urile între beneficiarii proiectului  

 

Nr.  Grupuri de activități/ 

activități 

Parteneri 

responsabili 

și implicați 

Output-uri și 

rezultate principale 

Proprietate și  utilizare 

Lider de proiect Partener nr. 1 

1 Management de proiect LP 

Responsabil 

P1 Implicat 

Nu se aplică 

  

1.1 Constituirea echipei de 

implementare a proiectului și 

întâlnirilor periodice 

  
Nu se aplică Nu se aplică 

1.2 Monitorizarea desfășurării 

activității în conformitate cu 

programul și bugetul 

proiectului 

  

Nu se aplică Nu se aplică 
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Nr.  Grupuri de activități/ 

activități 

Parteneri 

responsabili 

și implicați 

Output-uri și 

rezultate principale 

Proprietate și  utilizare 

Lider de proiect Partener nr. 1 

1.3 Furnizarea rapoartelor de 

progres ale proiectului 

  
Nu se aplică Nu se aplică 

1.4 Întocmirea și depunerea 

cererilor de plată pentru tranșa 

de pre-finanțare, tranșa 

intermediară și soldul final, 

precum și rapoarte intermediare 

și finale 

  

Nu se aplică NA Nu se aplică 

1.5 Audit de proiect   Nu se aplică Nu se aplică 

1.6 Achiziții pentru echipamente și 

consumabile pentru echipa de 

proiect 

  

    

2 Plan de Informare și 

Comunicare 
LP 

Responsabil 

P1 Implicat 

Nu se aplică   

2.1 Achiziționarea de servicii de 

informare și publicitate în 

Galați și Hîncești  

  

    

2.2 Lansarea oficială a proiectului 

în Galați și Hîncești 
  

    

2.3 Elaborarea și distribuirea 

materialelor de informare și 

publicitate 

  
    

2.4 Inaugurarea oficială a lucrărilor 

de construcție pentru Noua 

Secție de Pediatrie de la 

Spitalul Orășenesc Tg. Bujor, 

județul Galați  

  

   

2.5 Inaugurarea oficială a lucrărilor 

de construcție de reabilitare la 

Centrul de Sănătate Hincești 

  

   

2.6 Închiderea oficială a proiectului 

în  Galați și Hîncești 
  

    

3 

Cooperare instituțională 

pentru sănătate - instruire, 

schimb de informații și 

experiență 

 

LP 

Responsabil 

P1 Implicat 

Output 3.1 – 1 

Schimb de 

experiență 

Output 3.2 – 1 Curs 

de formare 

Output 3.3 – 1 

Conferință 

internațională 

Output 3.4 – 1 

Campanie de 

informare publică 

Output 3.5 – 4 

Activități de 

instruire și 

informare în 

domeniul sănătății 

organizate în 

comun 

    

3.1 Achiziționarea de servicii de 

organizare evenimente 

 

 

 
 Nu se aplică Nu se aplică 
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Nr.  Grupuri de activități/ 

activități 

Parteneri 

responsabili 

și implicați 

Output-uri și 

rezultate principale 

Proprietate și  utilizare 

Lider de proiect Partener nr. 1 

3.2 Schimb de experiență între 

profesioniști din domeniul 

sănătății din cele două unități 

sanitare 

  Nu se aplică Nu se aplică 

3.3 Curs de formare pentru 

profesioniști din domeniul 

sănătății 

  Nu se aplică Nu se aplică 

3.4 
Conferință internațională pe 

temă medicală 

  Nu se aplică Nu se aplică 

3.5 
Campanie de conștientizare și 

informare a publicului 

  Nu se aplică Nu se aplică 

4 

Lucrări 

 Output 4.1 – 1 O 

clădire nouă cu 

structură și 

echipamente 

adecvate pentru 

funcționarea ca 

Unitate de Pediatrie 

în cadrul spitalului 

Tg Bujor. 

Output 4.2 – 1 O 

clădire reabilitată și 

renovată echipată 

corespunzător, 

unde Instituția 

Medico-Sanitară 

Publică Centrul de 

Sănătate Hîncești își 

poate desfășura 

activitatea. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.1 Achiziționarea de bunuri și 

servicii asociate lucrărilor de 

infrastructură din Galați 

LP  

   

4.2 Achiziționarea de bunuri și 

servicii asociate lucrărilor de 

infrastructură din Hîncești 

P1  
   

4.3 Elaborarea și verificarea 

documentației tehnice la Galați  

LP  
   

4.4 
Furnizare de servicii de 

asistență tehnică în Galați 

LB  
   

4.5 Executarea lucrărilor la 

obiectivul de investiție - 

Construirea Unității de 

Pediatrie și  Modernizarea 

Spitalului Orășenesc Tg Bujor 

LB  

    

4.6 Lucrări de reabilitare și 

echipare a clădirii Centrul de 

Sănătate Hincești 

P1  

   

4.7 Furnizare de servicii de 

asistență tehnică în Hîncești 

P1  
   

 

  

Lider de proiect: 
Partener 1: 
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ANEXA 2 la ACORDUL DE PARTENERIAT 

Programul activităților planificate 

 

GA și activități 

L

 

1 

L

 

2 

L

 

3 

L

 

4 

L

 

5 

L

 

6 

L

 

7 

L

 

8 

L

 

9 

L

 

1

0 

L

 

1

1 

L

 

1

2 

L

 

1

3 

L

 

1

4 

L

 

1

5 

L

 

1

6 

L

 

1

7 

L

 

1

8 

L

 

1

9 

L

 

2

0 

L

 

2

1 

L

 

2

2 

L

 

2

3 

L

 

2

4 

GA 1 – Management de proiect                         

1.1  Constituirea echipei de 

implementare a proiectului și 

întâlnirilor periodice 
     

   

 

               

1.2  Monitorizarea desfășurării 

activității în conformitate cu 

programul și bugetul 

proiectului 

     

   

 

               

1.3  Furnizarea rapoartelor de 

progres ale proiectului 
                        

1.4 Întocmirea și depunerea 

cererilor de plată pentru 

tranșa de pre-finanțare, 

tranșa intermediară și soldul 

final, precum și rapoarte 

intermediare și finale 

     

   

 

               

1.5 Audit de proiect                         

1.6 Achiziții pentru echipamente 

și consumabile pentru echipa 

de proiect 

     
   

 
               

GA 2 - Plan de Informare și 

Comunicare 
     

   
 

               

2.1  Achiziționarea de servicii de 

informare și publicitate în 

Galați și Hîncești 

     
   

 
               

2.2 Lansarea oficială a 

proiectului în Galați și 

Hîncești 

     
   

 
               

2.3 Elaborarea și distribuirea 

materialelor de informare și 

publicitate 

     
   

 
               

2.4 Inaugurarea oficială a 

lucrărilor de construcție 

pentru Noua Secție de 

Pediatrie de la Spitalul 

Orășenesc Tg. Bujor, județul 

Galați 

     

   

 

               

2.5 Inaugurarea oficială a 

lucrărilor de construcție de 

reabilitare la Centrul de 

Sănătate Hincești 

     

   

 

               

2.6 Închiderea oficială a 

proiectului în  Galați și 

Hîncești 

     
   

 
               

GA 3 - Cooperare instituțională 

pentru sănătate - instruire, schimb 

de informații și experiență 

     
   

 
               

3.1  Achiziționarea de servicii de 

organizare evenimente 
                        

3.2  Schimb de experiență între 

profesioniști din domeniul 

sănătății din cele două unități 

sanitare 

     

   

 

               

3.3  Curs de formare pentru                         
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GA și activități 

L

 

1 

L

 

2 

L

 

3 

L

 

4 

L

 

5 

L

 

6 

L

 

7 

L

 

8 

L

 

9 

L

 

1

0 

L

 

1

1 

L

 

1

2 

L

 

1

3 

L

 

1

4 

L

 

1

5 

L

 

1

6 

L

 

1

7 

L

 

1

8 

L

 

1

9 

L

 

2

0 

L

 

2

1 

L

 

2

2 

L

 

2

3 

L

 

2

4 

profesioniști din domeniul 

sănătății 

3.4 Conferință internațională pe 

temă medicală 
                        

3.5 Campanie de conștientizare 

și informare a publicului 
                        

GA 4 - Lucrări                         

4.1  Achiziționarea de bunuri și 

servicii asociate lucrărilor de 

infrastructură din Galați 

     
   

 
               

4.2 Achiziționarea de bunuri și 

servicii asociate lucrărilor de 

infrastructură din Hîncești 

     
   

 
               

4.3 Elaborarea și verificarea 

documentației tehnice la 

Galați 

     
   

 
               

4.4 Furnizare de servicii de 

asistență tehnică în Galați 
                        

4.5 Executarea lucrărilor la 

obiectivul de investiție - 

Construirea Unității de 

Pediatrie și  Modernizarea 

Spitalului Orășenesc Tg 

Bujor 

     

   

 

               

4.6 Lucrări de reabilitare și 

echipare a clădirii  Centrul 

de Sănătate Hincești 

     
   

 
               

4.7 Furnizare de servicii de 

asistență tehnică în Hîncești 
                        

 

 

 

 

 

 

 

  

Lider de proiect: 
 

Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Galați 

Costel FOTEA, Președinte 

Partener 1: 

Consiliul Raional Hîncești 

 

Iurie LEVINSCHI, Președinte 
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Anexa 3 la ACORDUL DE PARTENERIAT 

Bugetul proiectului - UAT JUD. Galaţi 

Anexă. Buget Lider de proiect    

  TOȚI ANII     

Lider de proiect: Unitate 

Administrativ Teritorială - 

Județul Galați 

Unitate 
# 

unități 

Rată 

unitară 
Buget total 

În afara 

ariei de 

eligibilitate 

# 

unități 

Rată 

unitară 
Buget total 

1. Resurse Umane                 

1.1 Echipa de proiect                 

   1.1.1 Manager de proiect lună 24 0,00 0,00   12 0,00 0,00 

   1.1.2 Manager de proiect 

local(Asistent manager) 

lună 24 0,00 0,00   12 0,00 0,00 

   1.1.3 Responsabil financiar lună 24 0,00 0,00   12 0,00 0,00 

   1.1.4 Responsabil achiziții lună 24 0,00 0,00   12 0,00 0,00 

   1.1.5 Responsabil tehnic ( lucrări) lună 24 0,00 0,00   12 0,00 0,00 

   1.1.6 Responsabil tehnic  
(medical) 

lună 24 0,00 0,00   12 0,00 0,00 

   1.1.7 Responsabil promovare lună 24 0,00 0,00   12 0,00 0,00 

   1.1.8 Responsabil patrimoniu lună 24 0,00 0,00   12 0,00 0,00 

1.2 Specialiști / Personal tehnic       0,00       0,00 

Subtotal Resurse Umane       0,00       0,00 

2. Călătorii și subzistență        11.490,00       5.550,00 

2.1 Călătorii și subzistență pentru 

pregătirea proiectului (GA1) înainte 

de depunerea  Cererii (max 3,000 
EURO/ proiect) 

                

2.2 Călătorii și subzistență pentru 

personalul proiectului în timpul 
implementării proiectului 

      11.490,00       5.550,00 

2.2.1 Lansare oficială a proiectului 

în Hîncești - 8 persoane pentru 2 

nopți 

per diem 16 130,00 2.080,00   16 130,00 2.080,00 

2.2.2 Călătorii în Hîncești pentru 
întâlniri de lucru în timpul 

implementării proiectului 

per diem 41 130,00 5.330,00   19 130,00 2.470,00 

2.2.3 Închiderea oficială a 

proiectului la Hîncești - 8 persoane 
pentru 2 nopți 

per diem 16 130,00 2.080,00   0 0,00 0,00 

2.2.4 Cheltuieli de deplasare cu 

mașina (taxe de frontieră, rovignetă, 
carte verde, parcare, asigurări de 

călătorie, orice alte taxe) 

proiect 1 1.000,00 1.000,00   1 500,00 500,00 

2.2.5. Combustibil pentru 

autoturisme/minivan 

proiect 1 1.000,00 1.000,00   1 500,00 500,00 

Subtotal Travel and subsistance       11.490,00       5.550,00 

3. Infrastructură       724.867,04       180.660,15 

3.1 Documentație tehnică (max 10% 

din 3.2) 

      25.160,35       25.160,35 

   3.1.1 Studiu de fezabilitate contract 1 5.978,65 5.978,65   1 5.978,65 5.978,65 

   3.1.2 Proiect tehnic contract 1 15.132,95 15.132,95   1 15.132,95 15.132,95 

   3.1.3.Evaluarea impactului asupra 

mediului 

                

   3.1.4 Alt tip de documentație 

tehnică 

proiect 1 4.048,75 4.048,75   1 4.048,75 4.048,75 

3.2 Execuția infrastructurii contract     690.684,36       150.000,00 

3.2.1 Execuția infrastructurii contract 1 690.684,36 690.684,36   1 150.000,00 150.000,00 

3.3 Supervizare de șantier contract 1 4.522,53 4.522,53   1 1.000,00 1.000,00 

3.4 Taxe contract 1 4.499,80 4.499,80   1 4.499,80 4.499,80 

Subtotal Infrastructură       724.867,04       180.660,15 

4. Echipamente și consumabile       75.499,37       37.000,00 

4.1 Vehicule                 

4.2 Echipament și dotare       75.499,37       37.000,00 

4.2.1 Echipament de birou și dotări        4.000,00       4.000,00 
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4.2.1.1 computer și soft buc 2 850,00 1.700,00   2 850,00 1.700,00 

4.2.1.2 tablete buc 2 0,00 0,00   2 0,00 0,00 

4.2.1.3 imprimantă multifuncțională buc 1 2.300,00 2.300,00   1 2.300,00 2.300,00 

4.2.2 Echipamente specializate și 

dotări 

      71.499,37       33.000,00 

4.2.2.1 minivan buc 1 33.000,00 33.000,00   1 33.000,00 33.000,00 

4.2.2.2 Dotare pentru departamentul 

de pediatrie al Spitalului Tg. Bujor  

proiect 1 38.403,86 38.403,86   0 0,00 0,00 

4.2.2.3 Dotare pentru centrala 

termică 

      95,51       0,00 

Stingător de incendiu buc 2 46,53 95,51   0 0,00 0,00 

4.3 Consumabile (numai pentru 

echipament sepcializat) 

                

Subtotal Echipamente și 

consumabile  

      75.499,37       37.000,00 

5. Servicii       28.000,00       8.500,00 

5.1 Materiale tipărite/publicate                  

5.2 Verificarea cheltuielilor                 

5.3 Traducere, interpreți       5.000,00       2.500,00 

5.3.1 Traducerea documentelor 

proiectului 

proiect 1 5.000,00 5.000,00   1 2.500,00 2.500,00 

5.4 Evenimente      23.000,00       6.000,00 

5.4.1. Vizita de studiu a partenerilor 

din Hîncești în RO ( Schimb de 
experiență) 

contract 1 6.000,00 6.000,00   1 6.000,00 6.000,00 

5.4.2. Conferință internațională contract 1 8.000,00 8.000,00   0 0,00 0,00 

5.4.3. Campanie de sensibilizare și 

informare 

contract 1 9.000,00 9.000,00     0,00 0,00 

5.5 Expertiză externă                 

Subtotal Servicii       28.000,00       8.500,00 

6. Altele                 

6.1.  Călătorii în Hîncești pentru 
persoane - altele decât personalul - 

implicate în proiect 

per diem 28 130,00 3.640,00   14 130,00 1.820,00 

Subtotal Altele       3.640,00       1.820,00 

7. Acțiuni de comunicare și 

vizibilitate (minimum 2% din 

totalul costurilor eligibile directe, cu 
excepția costului la pozițiile 

3.Infrastructură și 7. Acțiuni de 

comunicare și vizibilitate) 

      4.700,00       2.550,00 

7.1 Comunicat de presă buc 3 500,00 1.500,00   1 500,00 500,00 

7.2 Conferința de lansare a 
proiectului 

contract 1 400,00 400,00   1 400,00 400,00 

7.3 Conferința de închidere a 

proiectului 

contract 1 400,00 400,00   0 0,00 0,00 

7.4 Conferință pentru inaugurarea 

oficială a spitalului 

contract 1 500,00 500,00   0 0,00 0,00 

7.5 Flyer/pliante buc 500 0,80 400,00   500 0,80 400,00 

7.6 Roll-up buc 2 100,00 200,00   2 100,00 200,00 

7.7 Panou temporar  buc 1 650,00 650,00   1 650,00 650,00 

7.8 Panou permanent buc 1 150,00 150,00   0 0,00 0,00 

7.9 Stickere și fotografii contract 1 100,00 100,00   0 0,00 0,00 

7.10 Mape  buc 200 2,00 400,00   200 2,00 400,00 

Subtotal Comunicare & vizibilitate       4.700,00       2.550,00 

8.  Total costuri eligibile directe        848.196,41       236.080,15 
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9.  Costuri administrative 

(maximum 7%  din total costuri 

eligibile directe cu excepția 
costurilor la poziția 3.Infrastructură) 

proiect 1 3.500,00 3.500,00   1 3.500,00 3.500,00 

10. Rezervă cheltuieli neprevăzute 

(maximum 10% din 3.2) 

proiect 1 74.443,88 74.443,88   0 0,00 0,00 

11. Total costuri eligibile (8 + 9 + 

10)  

      926.140,29       239.580,15 

12. Total costuri totale în afara 

ariei de eligibilitate 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lider de proiect: 
 

Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Galați 

Costel FOTEA, Președinte 
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Bugetul proiectului – Consiliul Raional Hînceşti 

 TOŢI ANII  ANUL 1 

B1 – Consiliul Raional 

Hînceşti 

Unitate #unităţi Rată 

unitară 

Buget total În afara 

ariei de 

eligibilitate 

#unităţi Rată 

unitară 

Buget 

total 

1. Resurse Umane         

1.1. Echipa de proiect lună 24 0.00 0.00  12 0.00 0.00 

1.1.1 Manager local (Asistent 

manager) 

lună 24 0.00 0.00  12 0.00 0.00 

1.1.2 Responsabil financiar lună 24 0.00 0.00  12 0.00 0.00 

1.1.3 Responsabil tehnic 

(lucrări) 

lună 24 0.00 0.00  12 0.00 0.00 

1.1.4 Responsabil tehnic 
(medical) 

lună 24 0.00 0.00  12 0.00 0.00 

1.1.5 Responsabil achiziţii lună 24 0.00 0.00  12 0.00 0.00 

1.1.6 responsabil promovare lună 24 0.00 0.00  12 0.00 0.00 

1.2 Specialisti/Personal 

tehnic 

   0.00    0.00 

Resurse Umane    0.00    0.00 

2. Călătorii şi subzistenţă         

2.1 Călătorii şi subzistenţă 

pentru pregătirea proiectului 
(GA1) înainte de depunerea 

Cererii de finanţare (max 

3000 EUR/proiect) 

   17,820.00    8,130.00 

2.2 Călătorii şi subzistenţă 

pentru personalul proiectului 

în timpul implementării 
proiectului 

   17,820.00    8,130.00 

2.2.1 Lansare oficială Galati, 

RO (6 pers x 2 zile) 

per diem 12.00 130.00 1,560.00  12.00 130.00 1,560.00 

2.2.2 Călătorii ale echipei de 
proiect pentru înctîlniri de 

lucru la Galati 

per diem 90.00 130.00 11,700.00  45.00 130.00 5,850.00 

2.2.3 Călătorii pentru 

Conferinţa Internaţională la 

Galati 

per diem 12.00 130.00 1,560.00  0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Călătorii pentru 

Conferinţa Finală la Galati 

per diem 12.00 130.00 1,560.00  0.00 0.00 0.00 

2.2.5 Alte cheltuieli cu 

deplasările (combustibil, taxe 

vamale, taxe, etc) 

proiect 1.00 1,440.00 1,440.00  1.00 720.00 720.00 

Subtotal Călătorii şi 

subzistenţă 

   17,820.00    8,130.00 

3. Infrastructură    549,757.26    11,358.48 

3.1 Documentaţie tehnică 

(max 10% din valoarea 3.2 la 
nivel de proiect) 

   11,358.48    11,358.48 

3.1.1 Studiu de fezabilitate contract 1.00 1,739.31 1,739.31  1.00 1,739.31 1,739.31 

3.1.2 Proiect tehnic contract 1.00 8,021.60 8,021.60  1.00 8,021.60 8,021.60 

3.1.3 Evaluarea impactului de 
mediu 

        

3.1.4 Alte tipuri de 

documentaţie tehnică 

   1,597.57    1,597.57 

3.1.4.1 Alte tipuri de 
documentaţie tehnică 

contract 1.00 1,597.57 1,597.57  1.00 1,597.57 1,597.57 

3.2 Executarea infrastructurii    532,540.68    0.00 

3.2.1 Reabilitare Centru de 

Sănătate Hincesti 

contract 1.00 532,540.68 532,540.68  1.00 0.00 0.00 

3.3 Dirigenţie de şantier contract 1.00 5,858.10 5,858.10  1.00 0.00 0.00 

3.4 Taxe         

Subtotal Infrastructură    549,757.26    11,358.48 

4. Echipamente şi 

consumabile 

   2,800.00    2,800.00 

4.1 Vehicule         

4.2 Echipamente şi dotări    2,800.00    2,800.00 

4.2.1 Echipamente şi dotări de 

birou 

   2,800.00    2,800.00 

Laptop buc 2.00 650.00 1,300.00  2.00 650.00 1,300.00 

Tablete buc 3.00 500.00 1,500.00  3.00 500.00 1,500.00 

4.2.2 Echipamente şi dotări 

specializate 

        

4.3 Consumabile (doar pentru 
echipamentele sxpecializate) 

        

Subtotal Echipamente şi 

consumabile 

   2,800.00    2,800.00 

5. Servicii    29,340.00    13,760,00 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

 
5.1 Materiale 

tipărite/publicate 

        

5.2 Audit proiect 1.00 5,000.00 5,000.00  1.00 1,000.00 1,000.00 

5.3 Tranducere, interpreţi         

5.3.1 Traducere proiect 1.00 5,000.00 5,000.00  1.00 2,500.00 2,500.00 

5.4 Evenimente    19,340.00    10,260.00 

5.4.1 Formare în Hincesti, 

MD 

contract 1.00 5,050.00 5,050.00  1.00 5,050.00 5,050.00 

5.4.2 Schimb de experienţă contract 1.00 5,210.00 5,210.00  1.00 5,210.00 5,210.00 

Campanie de conştientizare şi 
informare 

contract 1.00 9,080.00 9,080.00  1.00 0.00 0.00 

5.5 Expertiză externă         

Subtotal Servicii    29,340.00    13,760.00 

6. Altele (costuri care nu sunt 
incluse la alte capitole/linii 

bugetare) 

        

6.1 Călătorii la Galati pentru 
persoane altele decât membrii 

echipei de proiect 

per diem 12.00 130.00 1,560.00  1.00 780.00 780.00 

Subtotal Altele    1,560.00    780.00 

7. Comunicare şi acţiuni de 
vizibilitate (min 2% din 

costurile eligibile exclusiv 

costuri (la nivel de proiect) 
pentru infarstructură, 

comunicare şi acţiuni de 

vizibilitate) 

   5,500.00    3,050.00 

Conferinţă lansare proiect contract 1.00 1,500.00 1,500.00  1.00 1,500.00 1,500.00 

Conferinţ închidere proiect contract 1.00 1,500.00 1,500.00  0.00 0.00 0.00 

Roll-up contract 1.00 150.00 150.00  1.00 150.00 150.00 

Communicat de presă contract 6.00 100.00 600.00  3.00 100.00 300.00 

Flyer/leaflet contract 1,000.00 0.50 500.00  1,000.00 0.50 500.00 

Panou temporar buc 1.00 600.00 600.00  1.00 600.00 600.00 

Placă permanentă buc 1.00 150.00 150.00  0.00 0.00 0.00 

Deschidere oficială a 

Centrului de Sănătate 

contract 1.00 500.00 500.00  0.00 0.00 0.00 

Subtotal Comunicare şi 

vizibilitate 

   5,500.00    3,050.00 

8. Costuri eligibile totale    606,777.26    39,878.48 

9.  Costuri administrative 

(max 7% din costurile 
eligibile directe totale la 

niveld e proiect exclusiv 

costrui pentru infrastructură) 

proiect 1.00 6,000.00 6,000.00  1.00 4,500.00 4,500.00 

10. Diverse şi neprevăzute 
(max 10% din valoarea 3.2 la 

nivel de proiect) 

proiect 1.00 11,208.95 11,208.95  0.00 0.00 0.00 

11. Costuri eligibile totale 

(8+9+10) 

   623,986.21    44,378.48 

12. Costuri totale în afara 

ariei Programului 

        

 

  

Partener 1: 

Consiliul Raional Hîncești 

 

Iurie LEVINSCHI, Președinte 
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Anexa 4 la ACORDUL DE PARTENERIAT 

Program pentru cereri de plată și rapoarte interimare tehnico-financiare /  

raport final de implementare  

 

Anul 1 Lună 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cerere de plată în avans x            

Raport intermediar cu cerere de plată            x 

Raport final cu cerere de plată             

 

Anul 2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Cerere de plată în avans             

Raport intermediar cu cerere de plată             

Raport final cu cerere de plată            x 

 

 

 

Lider de proiect: 
 

Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Galați 

Costel FOTEA, Președinte 

Partener 1: 

Consiliul Raional Hîncești 

 

Iurie LEVINSCHI, Președinte 
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HOTĂRÂREA NR. 279 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/28.10.2021 privind premierea elevilor care au absolvit 
ciclul gimnazial la unităţi de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021—
2022 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.815/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Regulamentul de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit la unități de învățământ din 

mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu (inclusiv în învățământul vocațional), existent la nivelul Consiliului 
Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 243/26.11.2020; 

Având în vedere adresa nr. 12815/18.11.2021 transmisă Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (7) şi ale art. 12 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) și e) din Codul administrativ, adoptat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/28.10.2021 privind premierea elevilor care au 
absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 
2021—2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.II. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul propriu al judeţului Galaţi. 
 
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 

 
ANEXĂ 

 

Nr. 

crt. 
Numele 

Inițiala 

tatălui 
Prenumele 

Media 

admitere 
Unitatea școlară absolvită Liceul la care a fost admis în anul școlar 2021-2022 

1    9,31 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADVENTISTĂ, COMUNA MATCA LICEUL INTERNAȚIONAL INTEGRITAS JUD. MUREȘ 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 280 
din 25 noiembrie 2021 

 
privind: rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022—2024  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.093/24.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021; 
Adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați cu nr. 3416/16.11.2021; 
Adresa Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galaţi cu nr. 3898/16.11.2021; 
Adresa Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați cu nr. 4605/02.11.2021; 
Adresa Școlii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu” Galați cu nr. 3890/19.11.2021; 
Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați cu nr. 26985/23.11.2021; 
Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Galați cu nr. 17743/17.11.2021; 
Adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați cu nr. 12580/12.11.2021;   
Adresa Spitalului Orășenesc Tg. Bujor cu nr. 4804/22.11.2021; 
Adresa Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galaţi cu nr. 4409/15.11.2021; 
Adresa Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi cu nr. 1848/16.11.2021; 
Adresa Muzeului de Artă Vizuală Galați cu nr. 665/16.11.2021; 
Adresa Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați cu nr. 2979/16.11.2021; 
Adresa Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi cu nr. 3314/15.11.2021; 
Adresa Unității Medico-Socială Gănești, judeţul Galaţi, cu nr. 2592/16.11.2021; 
Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați cu nr. 54223/22.11.2021. 
Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Galați pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022—2024, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022—2024, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2021 şi 

estimările pe anii 2022—2024, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi va răspunde de 

punerea în aplicare a acesteia Direcţia economie şi finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 2 decembrie 2021 
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Anexa nr. 1 

BUGETUL LOCAL AL JUDEŢULUI GALAŢI PE ANUL 2021 

ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022—2024 

 
-mii lei- 

    Buget 2021 Estimări 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

Din care 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante 

      

  

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000102 TOTAL VENITURI 703.495,07   361.454,00 396.770,00 186.209,00 

499002 VENITURI PROPRII 86.721,17   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

000202 I.  VENITURI CURENTE 241.517,67   198.817,00 190.939,00 183.060,00 

000302 A.  VENITURI FISCALE 239.815,97   198.817,00 190.939,00 183.060,00 

000402 
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL 
82.453,00   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

000602 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE 

82.453,00   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 82.453,00   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 72.327,00   72.359,00 72.359,00 72.359,00 

040204 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
10.126,00   18.234,00 18.234,00 18.234,00 

001002 
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII 
157.362,97   108.224,00 100.346,00 92.467,00 

1102 Sume defalcate din TVA 154.899,00   108.224,00 100.346,00 92.467,00 

110201 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judetelor   

62.726,00   62.954,00 63.070,00 63.185,00 

110205 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
drumuri  

13.097,00   7.858,00 7.858,00 7.858,00 

110206 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
79.076,00   37.412,00 29.418,00 21.424,00 

1602 
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 

2.463,97   0,00 0,00 0,00 

160202 Impozit pe mijloacele de transport 2.410,71   0,00 0,00 0,00 

16020201 
Impozit pe mijloacele de transport detinute de 

persoane fizice 
85,38   0,00 0,00 0,00 

16020202 
Impozit pe mijloacele de transport detinute de 

persoane juridice 
2.325,33   0,00 0,00 0,00 

160203 
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 

autorizatii de functionare 
53,26   0,00 0,00 0,00 

001202 C.   VENITURI NEFISCALE 1.701,70   0,00 0,00 0,00 

001302 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 388,00   0,00 0,00 0,00 

3002 Venituri din proprietate 388,00   0,00 0,00 0,00 

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 388,00   0,00 0,00 0,00 

30020530 
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 

institutiile publice 
388,00   0,00 0,00 0,00 

001402 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.313,70   0,00 0,00 0,00 

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 34,44   0,00 0,00 0,00 

330227 
Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea 
copiilor în unitatile de protectie sociala 

34,44   0,00 0,00 0,00 

3602 Diverse venituri 1.279,26   0,00 0,00 0,00 

360250 Alte venituri 1.279,26   0,00 0,00 0,00 

370203 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

(cu semnul minus) 

-9.267,75   0,00 0,00 0,00 

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 9.267,75   0,00 0,00 0,00 

001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 102,50   0,00 0,00 0,00 

3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 102,50   0,00 0,00 0,00 

390207 
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 
domeniului privat al statului sau al unitatilor 

administrativ-teritoriale 

102,50   0,00 0,00 0,00 
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A B 1 2 3 4 5 

001702 IV.  SUBVENTII 116.409,40   38.718,00 53.676,00 3.149,00 

001802 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

116.409,40   38.718,00 53.676,00 3.149,00 

4202 Subventii de la bugetul de stat 116.322,60   38.718,00 53.676,00 3.149,00 

001902 A. De capital 1.423,00   0,00 0,00 0,00 

420216 
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea investitiilor în sanatate 
1.423,00   0,00 0,00 0,00 

42021601 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 

1.423,00   0,00 0,00 0,00 

002002 B.  Curente 114.899,60   38.718,00 53.676,00 3.149,00 

420221 
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap 

3.034,00   0,00 0,00 0,00 

420235 
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

unitatilor de asistenta medico-sociale 
3.166,00   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

420241 
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 
sanatatii 

756,00   0,00 0,00 0,00 

420251 
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru 

finantarea unor programe de interes national 
386,00   0,00 0,00 0,00 

42025102 
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru 
finantarea unor programe de interes national, 

destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

386,00   0,00 0,00 0,00 

420269 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 

aferente perioadei de programare 2014-2020 

107.014,60   35.937,00 50.885,00 0,00 

420273 
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, 
transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de 

origine animala 

543,00   0,00 0,00 0,00 

4302 Subventii de la alte administratii 86,80   0,00 0,00 0,00 

430220 
Alte subventii primite de la administratia centrala 

pentru finantarea unor activitati 
86,80   0,00 0,00 0,00 

4802 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

345.465,50   123.919,00 152.155,00 0,00 

480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 215.771,50   39.831,00 246,00 0,00 

48020101 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

215.771,50   39.831,00 246,00 0,00 

480202 Fondul Social European (FSE) 5.691,00   0,00 0,00 0,00 

48020201 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
5.691,00   0,00 0,00 0,00 

480203 Fondul de Coeziune (FC) 117.713,00   82.965,00 151.909,00 0,00 

48020301 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
117.713,00   82.965,00 151.909,00 0,00 

480205 
Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 
669,00   997,00 0,00 0,00 

48020501 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
669,00   997,00 0,00 0,00 

480212 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 5.621,00   126,00 0,00 0,00 

48021201 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
5.621,00   126,00 0,00 0,00 

              

4902 TOTAL CHELTUIELI 886.782,12 18,96 361.454,00 396.770,00 186.209,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 757.408,22 18,96 360.854,00 396.170,00 185.609,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91.863,00 0,00 70.500,00 71.000,00 71.500,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 90.160,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 80.410,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 4.191,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.346,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 26,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 3.898,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 289,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 1.703,00 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 20,00 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1,00 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7,00 0,00 \X \X \X 

    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 
boli profesionale 

1,00 0,00 \X \X \X 
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    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.672,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68.355,60 18,96 76.640,00 67.487,00 60.157,00 

    2001 Bunuri si servicii 16.478,30 2,89 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 441,00 2,34 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 445,10 0,55 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 2.952,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 776,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 332,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 391,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 724,20 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
930,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
9.487,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 17.918,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 3.511,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3.511,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 505,00 6,69 \X \X \X 

    200401 Medicamente 203,00 1,89 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 227,00 4,76 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 75,00 0,04 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.692,00 9,38 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 439,00 9,38 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 149,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 1.104,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 220,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 190,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 30,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 284,50 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 215,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 293,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 149,00 0,00 \X \X \X 

    2025 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

3.016,80 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 24.073,00 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 250,00 0,00 \X \X \X 

    203002 Protocol si reprezentare 50,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 30,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 2,00 0,00 \X \X \X 

    203009 Executarea silita a creantelor bugetare 10,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 23.731,00 0,00 \X \X \X 

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5004 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 

6.870,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
94.500,00 0,00 29.596,00 29.561,00 29.874,00 

    5101 Transferuri curente  46.657,60 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 23.330,00 0,00 \X \X \X 

    510124 

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene 

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 
administrativ-teritoriale în situatii de extrema 

dificultate 

8.030,00 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

10.205,00 0,00 \X \X \X 

    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
5.092,60 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 47.842,40 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
46.850,40 0,00 \X \X \X 
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    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 992,00 0,00 \X \X \X 

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5501 A. Transferuri interne 5,32 0,00 \X \X \X 

    550173 

Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de 

hrana pentru personalul din serviciile sociale private 
aflat in izolare preventiva la locul de munca. 

5,32 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 15.302,00 0,00 10.188,00 10.188,00 10.188,00 

    5702 Ajutoare sociale 15.302,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 3.615,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 11.687,00 0,00 \X \X \X 

    58 
TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

464.892,10 0,00 160.040,00 204.044,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
291.990,10 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 64.333,60 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 215.771,50 0,00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 11.885,00 0,00 \X \X \X 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 6.735,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 1.044,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 5.691,00 0,00 \X \X \X 

    5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 157.585,00 0,00 \X \X \X 

    580301 Finantare nationala 39.872,00 0,00 \X \X \X 

    580302 Finantare externa nerambursabila 117.713,00 0,00 \X \X \X 

    5805 
Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 
2.186,00 0,00 \X \X \X 

    580501 Finantare nationala 1.180,00 0,00 \X \X \X 

    580502 Finantare externa nerambursabila 669,00 0,00 \X \X \X 

    580503 Cheltuieli neeligibile 337,00 0,00 \X \X \X 

    5812 
Programe Instrumentul European de Vecinatate 
(ENI) 

6.396,00 0,00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 585,00 0,00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 5.621,00 0,00 \X \X \X 

    581203 Cheltuieli neeligibile 190,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  15.620,20 0,00 13.890,00 13.890,00 13.890,00 

    5901 Burse  512,20 0,00 \X \X \X 

    5911 Asociatii si fundatii 2.500,00 0,00 \X \X \X 

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11.610,00 0,00 \X \X \X 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 998,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129.411,90 0,00 600,00 600,00 600,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 129.411,90 0,00 600,00 600,00 600,00 

    7101 Active fixe 129.191,90 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 97.342,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 519,70 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7.493,30 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 23.836,90 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 220,00 0,00 \X \X \X 

    84 
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 
-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 

TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent 

-38,00 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent SF 
-38,00 0,00 \X \X \X 

5002 Partea I-a Servicii publice generale 82.093,10 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 

5102 Autoritati publice si actiuni externe 68.425,10 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 66.598,60 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35.294,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 34.794,00 0,00 \X \X \X 
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    100101 Salarii de baza 33.284,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.000,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 500,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 500,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 500,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.485,60 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 7.534,80 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 250,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 600,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 150,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 150,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 150,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

100,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
6.134,80 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 300,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 250,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 250,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 110,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 100,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 10,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 20,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 200,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 150,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 20,00 0,00 \X \X \X 

    2025 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

2.343,80 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 11.557,00 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 250,00 0,00 \X \X \X 

    203002 Protocol si reprezentare 50,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 30,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11.227,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

8.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5101 Transferuri curente  8.030,00 0,00 \X \X \X 

    510124 

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene 
pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 

administrativ-teritoriale în situatii de extrema 

dificultate 

8.030,00 0,00 \X \X \X 

    58 
TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 639,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 96,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 543,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 150,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 1.826,50 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 320,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 355,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 25,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 1.126,50 0,00 \X \X \X 

510201 Autoritati executive si legislative 68.425,10 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

51020103 Autoritati executive 68.425,10 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

 
A B 1 2 3 4 5 

5102010305 Consiliul Judetean Galati 67.786,10 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

5102010311 

CAPACITATE ADMINISTRATIVA RIDICATA 

PRIN INVESTITII INTEGRATE SI 

COMPLEMENTARE (CARIC) 

639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5402 Alte servicii publice generale 13.668,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 13.668,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5004 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 

6.870,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
6.798,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    5101 Transferuri curente  6.233,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 6.233,00 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 565,00 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 565,00 0,00 \X \X \X 

540205 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

540210 
Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
2.434,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

540250 Alte servicii publice generale 4.364,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

5902 
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si 

Siguranta Nationala 
793,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

6002 Aparare 450,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 440,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 440,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    2001 Bunuri si servicii 400,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 11,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 4,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 68,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 10,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 15,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
11,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

275,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 30,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 10,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10,00 0,00 \X \X \X 

600202 Aparare nationala 450,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

6102 Ordine publica si siguranta nationala 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    2001 Bunuri si servicii 343,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 10,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 10,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 100,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 25,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 20,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 92,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
7,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

79,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 0,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,00 0,00 \X \X \X 

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 
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610250 
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 

sigurantei nationale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 367.109,02 18,96 113.253,00 110.012,00 110.040,00 

6502 Invatamant 20.885,20 0,00 15.723,00 15.832,00 15.940,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 20.442,30 0,00 15.723,00 15.832,00 15.940,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.173,00 0,00 6.271,00 6.380,00 6.488,00 

    2001 Bunuri si servicii 2.490,50 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 40,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 99,10 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 646,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 131,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 29,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 371,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 66,20 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
74,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
1.034,20 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 270,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 226,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 226,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 9,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 6,00 0,00 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 3,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 101,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 101,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 13,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 13,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 8,50 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 42,00 0,00 \X \X \X 

    2025 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

673,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 2.340,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 2,00 0,00 \X \X \X 

    203009 Executarea silita a creantelor bugetare 10,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.328,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 11.634,00 0,00 9.188,00 9.188,00 9.188,00 

    5702 Ajutoare sociale 11.634,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 2.985,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 8.649,00 0,00 \X \X \X 

    58 
TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

2.123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
1.598,10 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 165,60 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 1.432,50 0,00 \X \X \X 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 125,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 20,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 105,00 0,00 \X \X \X 

    5812 
Programe Instrumentul European de Vecinatate 
(ENI) 

400,00 0,00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 40,00 0,00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 360,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  512,20 0,00 264,00 264,00 264,00 

    5901 Burse  512,20 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    7101 Active fixe 442,90 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 0,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 17,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 425,90 0,00 \X \X \X 

650203 Invatamant prescolar si primar 6.448,00 0,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 

65020301 Invatamant prescolar 1.681,00 0,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 

65020302 Invatamant primar 4.767,00 0,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 

650204 Invatamant secundar 4.099,00 0,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 

65020401 Invatamant secundar inferior 4.099,00 0,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 

650207 Invatamant nedefinibil prin nivel 9.181,20 0,00 7.622,00 7.731,00 7.839,00 

65020704 Invatamant special 9.181,20 0,00 7.622,00 7.731,00 7.839,00 

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 1.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602 Sanatate 185.262,30 0,00 5.950,00 4.084,00 3.149,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 134.613,00 0,00 5.950,00 4.084,00 3.149,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 252,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 252,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 6,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2001 Bunuri si servicii 414,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 23,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 4,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
285,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
102,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 481,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 481,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 178,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 178,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
55.109,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    5101 Transferuri curente  8.258,60 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
3.166,00 0,00 \X \X \X 

    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

5.092,60 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 46.850,40 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

46.850,40 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

78.173,00 0,00 3.169,00 1.293,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
74.156,00 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 16.413,00 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 52.922,00 0,00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 4.821,00 0,00 \X \X \X 

    5812 
Programe Instrumentul European de Vecinatate 
(ENI) 

4.017,00 0,00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 402,00 0,00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 3.615,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 50.649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 50.499,30 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 37.071,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7.441,30 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 5.987,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 150,00 0,00 \X \X \X 
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660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 184.047,30 0,00 5.950,00 4.084,00 3.149,00 

66020601 Spitale generale 180.881,30 0,00 3.169,00 1.293,00 0,00 

6602060101 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA 

SF. APOSTOL ANDREI 
42.966,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060102 
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 

CUVIOASA PARASCHEVA 
6.234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1.575,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 1.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060111 
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 

PENTRU SP SF. APOSTOL ANDREI 
28.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060112 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PT 

SP BOLI INFECTIOASE SF. CUV. 

PARASCHEVA 

77,00 0,00 258,00 1.293,00 0,00 

6602060114 

ASIG. ACCES LA SERVICII DE SANATATE IN 

REGIM AMBULATORIU PT POPULATIA JUD 

VRANCEA, BUZAU, BRAILA SI GALATI 

1.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060116 

EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE 

UNITATE PRIMIRI URGENTA, SP JUD DE 

URGENTA SF. APOSTOL ANDREI 

6.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060117 

EXTINDERE, REABILITARE , MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 

9.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060118 

DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP BOLI INFECTIOASE 

SF. CUVIOASA PARASCHEVA 

2.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060119 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP ORASENESC TARGU 

BUJOR 

12.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060120 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP JUD SF. APOSTOL 

ANDREI 

11.282,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

6602060122 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 

PENTRU SPITALUL ORASENESC TARGU 

BUJOR 

1.896,00 0,00 2.881,00 0,00 0,00 

6602060123 
SANATATEA PE MAINI BUNE (SPITALUL 

ORASENESC TG. BUJOR) 
4.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060109 Sanatate - Consiliul Judetean Galati 50.765,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

66020603 Unitati medico-sociale 3.166,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6702 Cultura, recreere si religie 80.292,00 0,00 38.480,00 36.996,00 37.851,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 45.550,00 0,00 38.480,00 36.996,00 37.851,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.990,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.880,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 4.420,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 285,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 165,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 110,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 110,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.589,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.114,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 8,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 30,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 220,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 40,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 8,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 45,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
453,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

310,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 17,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100,00 0,00 \X \X \X 
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    200530 Alte obiecte de inventar 100,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 0,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 250,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 15,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 2,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 7,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 74,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 74,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

17.524,00 0,00 15.815,00 15.770,00 15.725,00 

    5101 Transferuri curente  17.097,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 17.097,00 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 427,00 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 427,00 0,00 \X \X \X 

    58 
TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

9.747,00 0,00 2.039,00 0,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
5.582,00 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 732,00 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 4.147,00 0,00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 703,00 0,00 \X \X \X 

    5805 
Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 
2.186,00 0,00 \X \X \X 

    580501 Finantare nationala 1.180,00 0,00 \X \X \X 

    580502 Finantare externa nerambursabila 669,00 0,00 \X \X \X 

    580503 Cheltuieli neeligibile 337,00 0,00 \X \X \X 

    5812 
Programe Instrumentul European de Vecinatate 
(ENI) 

1.979,00 0,00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 143,00 0,00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 1.646,00 0,00 \X \X \X 

    581203 Cheltuieli neeligibile 190,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  11.700,00 0,00 13.626,00 13.626,00 13.626,00 

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11.610,00 0,00 \X \X \X 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 90,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 34.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 34.710,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 32.461,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 2.249,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 70,00 0,00 \X \X \X 

    84 
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 
-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 
TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 
-38,00 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent SF 
-38,00 0,00 \X \X \X 

670203 Servicii culturale 64.517,00 0,00 22.815,00 23.370,00 24.225,00 

67020302 
Biblioteci publice comunale, orasenesti, 

municipale 
6.778,00 0,00 7.000,00 7.600,00 8.500,00 

67020303 Muzee 52.769,00 0,00 10.965,00 10.970,00 10.975,00 

6702030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 1.894,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

6702030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 2.852,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

6702030303 
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII RASVAN ANGHELUTA 
7.808,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

6702030304 Cultura -Consiliul Judetean Galati 34.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6702030305 RESTAURARE SI AMENAJARE CASA 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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COLECTIILOR (FOSTA FARMACIE TINC) 

6702030306 
CONSOLIDARE, RESTAURARE SI 

AMENAJARE MUZEUL CASA CUZA VODA 
2.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67020330 Alte servicii culturale 4.970,00 0,00 4.850,00 4.800,00 4.750,00 

670205 Servicii recreative si sportive 4.165,00 0,00 2.039,00 0,00 0,00 

67020503 
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive si de agrement 
4.165,00 0,00 2.039,00 0,00 0,00 

6702050301 ESCAPELAND 1.979,00 0,00 137,00 0,00 0,00 

6702050306 
BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC 

PESCARESC ZATUN 2 
1.752,00 0,00 325,00 0,00 0,00 

6702050307 
SPATIU EXPOZITIONAL ZONA 

PESCAREASCA PRUT - DUNARE 
314,00 0,00 1.577,00 0,00 0,00 

6702050308 
Spatiu comun de dialog pt dezv sustenabila a zonei 

pescaresti Prut Dunare 
120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670206 Servicii religioase 11.610,00 0,00 13.626,00 13.626,00 13.626,00 

6802 Asigurari si asistenta sociala 80.669,52 18,96 53.100,00 53.100,00 53.100,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 79.059,32 18,96 52.500,00 52.500,00 52.500,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51.321,00 0,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 50.234,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 42.706,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 4.191,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 94,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 6,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 3.113,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 124,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 1.087,00 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 20,00 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1,00 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7,00 0,00 \X \X \X 

    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 
1,00 0,00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.056,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.297,00 18,96 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 4.182,00 2,89 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 122,00 2,34 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 302,00 0,55 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.295,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 416,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 110,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 20,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 365,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

1.552,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 228,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 3.285,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3.285,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 496,00 6,69 \X \X \X 

    200401 Medicamente 197,00 1,89 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 224,00 4,76 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 75,00 0,04 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 750,00 9,38 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 439,00 9,38 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 149,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 162,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 87,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 67,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 20,00 0,00 \X \X \X 
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    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 99,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 122,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 1.042,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.042,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
7.039,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

    5101 Transferuri curente  7.039,00 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
7.039,00 0,00 \X \X \X 

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5501 A. Transferuri interne 5,32 0,00 \X \X \X 

    550173 

Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de 

hrana pentru personalul din serviciile sociale private 

aflat in izolare preventiva la locul de munca. 

5,32 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.668,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    5702 Ajutoare sociale 3.668,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 630,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 3.038,00 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 5.971,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 928,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 5.043,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 758,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.610,20 0,00 600,00 600,00 600,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 1.610,20 0,00 600,00 600,00 600,00 

    7101 Active fixe 1.610,20 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 515,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 164,70 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 930,50 0,00 \X \X \X 

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 1.225,32 0,00 500,00 500,00 500,00 

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 17.420,00 7,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 17.420,00 7,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 54.203,70 11,72 33.600,00 33.600,00 33.600,00 

680212 Unitati de asistenta medico-sociale 7.820,50 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

68021201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 7.039,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

68021202 Consiliul Judetean Galati 781,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

690200 
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, 

Locuinte, Mediu si Ape 
160.871,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5911 Asociatii si fundatii 2.500,00 0,00 \X \X \X 

700250 
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale 
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7402 Protectia mediului 158.371,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 158.128,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2030 Alte cheltuieli 543,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 543,00 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

157.585,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

    5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 157.585,00 0,00 \X \X \X 

    580301 Finantare nationala 39.872,00 0,00 \X \X \X 

    580302 Finantare externa nerambursabila 117.713,00 0,00 \X \X \X 
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    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 243,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 243,00 0,00 \X \X \X 

740203 Reducerea si controlul poluarii 158.371,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

74020301 Consiliul Judetean Galati 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74020302 
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DESEURILOR IN JUDETUL GALATI 
157.585,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

7902 Partea a V-a Actiuni economice 275.916,00 0,00 97.434,00 44.307,00 36.469,00 

8402 Transporturi 275.916,00 0,00 97.434,00 44.307,00 36.469,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 236.066,00 0,00 97.434,00 44.307,00 36.469,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    2002 Reparatii curente 17.073,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 8.339,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.339,00 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

210.654,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
210.654,00 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 47.023,00 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 157.270,00 0,00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 6.361,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 39.850,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 26.975,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 12.875,00 0,00 \X \X \X 

840203 Transport rutier 275.916,00 0,00 97.434,00 44.307,00 36.469,00 

84020301 Drumuri si poduri 275.916,00 0,00 97.434,00 44.307,00 36.469,00 

8402030101 Consiliul Judetean Galati 65.262,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

8402030104 DRUMURI SI PODURI - DJ 242 (2014-2020) 25.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030106 DRUMURI SI PODURI - DJ 252 (2014-2020) 6.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030107 DRUMURI SI PODURI - DJ 251A (2014-2020) 17.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030108 DRUMURI SI PODURI - DJ 254 (2014-2020) 29.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030109 DRUMURI SI PODURI - DJ 255 (2014-2020) 16.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030110 

EXTINDERE VARIANTA OCOLITOARE A 

MUNICIPIULUI GALATI (CENTURA) (2014-

2020) 

78.069,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 

8402030111 DRUMURI SI PODURI - DJ 242A (2014-2020) 35.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030113 
DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - 

DJ 255A - DN 25 
2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -183.287,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

9702 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9802 Excedent 0,00 0,00 784,00 1.604,00 600,00 

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 784,00 1.604,00 600,00 

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9902 Deficit 183.287,05 0,00 784,00 1.604,00 600,00 

990296 Deficitul sectiunii de functionare 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 178.487,05 0,00 784,00 1.604,00 600,00 

              

  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE           

000102 TOTAL VENITURI 239.835,72   201.598,00 193.730,00 186.209,00 

499002 VENITURI PROPRII 86.618,67   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

000202 I.  VENITURI CURENTE 232.249,92   198.817,00 190.939,00 183.060,00 

000302 A.  VENITURI FISCALE 239.815,97   198.817,00 190.939,00 183.060,00 

000402 
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL 
82.453,00   90.593,00 90.593,00 90.593,00 
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000602 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE 

82.453,00   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 82.453,00   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 72.327,00   72.359,00 72.359,00 72.359,00 

040204 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
10.126,00   18.234,00 18.234,00 18.234,00 

001002 
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII 
157.362,97   108.224,00 100.346,00 92.467,00 

1102 Sume defalcate din TVA 154.899,00   108.224,00 100.346,00 92.467,00 

110201 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judetelor   

62.726,00   62.954,00 63.070,00 63.185,00 

110205 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

drumuri  
13.097,00   7.858,00 7.858,00 7.858,00 

110206 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

79.076,00   37.412,00 29.418,00 21.424,00 

1602 
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 
2.463,97   0,00 0,00 0,00 

160202 Impozit pe mijloacele de transport 2.410,71   0,00 0,00 0,00 

16020201 
Impozit pe mijloacele de transport detinute de 

persoane fizice 
85,38   0,00 0,00 0,00 

16020202 
Impozit pe mijloacele de transport detinute de 
persoane juridice 

2.325,33   0,00 0,00 0,00 

160203 
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 

autorizatii de functionare 
53,26   0,00 0,00 0,00 

001202 C.   VENITURI NEFISCALE -7.566,05   0,00 0,00 0,00 

001302 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 388,00   0,00 0,00 0,00 

3002 Venituri din proprietate 388,00   0,00 0,00 0,00 

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 388,00   0,00 0,00 0,00 

30020530 
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 

institutiile publice 
388,00   0,00 0,00 0,00 

001402 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -7.954,05   0,00 0,00 0,00 

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 34,44   0,00 0,00 0,00 

330227 
Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea 

copiilor în unitatile de protectie sociala 
34,44   0,00 0,00 0,00 

3602 Diverse venituri 1.279,26   0,00 0,00 0,00 

360250 Alte venituri 1.279,26   0,00 0,00 0,00 

3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -9.267,75   0,00 0,00 0,00 

370203 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

(cu semnul minus) 

-9.267,75   0,00 0,00 0,00 

001702 IV.  SUBVENTII 7.585,80   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

001802 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

7.585,80   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

4202 Subventii de la bugetul de stat 7.499,00   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

002002 B.  Curente 7.499,00   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

420221 
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
3.034,00   0,00 0,00 0,00 

420235 
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

unitatilor de asistenta medico-sociale 
3.166,00   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

420241 
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

sanatatii 
756,00   0,00 0,00 0,00 

420273 
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, 
transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de 

origine animala 

543,00   0,00 0,00 0,00 

4302 Subventii de la alte administratii 86,80   0,00 0,00 0,00 

430220 
Alte subventii primite de la administratia centrala 
pentru finantarea unor activitati 

86,80   0,00 0,00 0,00 

              

4902 TOTAL CHELTUIELI 244.635,72 18,96 200.814,00 192.126,00 185.609,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 244.673,72 18,96 200.814,00 192.126,00 185.609,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91.863,00 0,00 70.500,00 71.000,00 71.500,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 90.160,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 80.410,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 4.191,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.346,00 0,00 \X \X \X 
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    100113 Drepturi de delegare 26,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 3.898,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 289,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 1.703,00 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 20,00 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1,00 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7,00 0,00 \X \X \X 

    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 
boli profesionale 

1,00 0,00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.672,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68.355,60 18,96 76.640,00 67.487,00 60.157,00 

    2001 Bunuri si servicii 16.478,30 2,89 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 441,00 2,34 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 445,10 0,55 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 2.952,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 776,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 332,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 391,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 724,20 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
930,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
9.487,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 17.918,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 3.511,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3.511,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 505,00 6,69 \X \X \X 

    200401 Medicamente 203,00 1,89 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 227,00 4,76 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 75,00 0,04 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.692,00 9,38 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 439,00 9,38 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 149,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 1.104,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 220,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 190,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 30,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 284,50 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 215,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 293,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 149,00 0,00 \X \X \X 

    2025 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

3.016,80 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 24.073,00 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 250,00 0,00 \X \X \X 

    203002 Protocol si reprezentare 50,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 30,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 2,00 0,00 \X \X \X 

    203009 Executarea silita a creantelor bugetare 10,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 23.731,00 0,00 \X \X \X 

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5004 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 

6.870,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
46.657,60 0,00 29.596,00 29.561,00 29.874,00 

    5101 Transferuri curente  46.657,60 0,00 \X \X \X 
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    510101 Transferuri catre institutii publice 23.330,00 0,00 \X \X \X 

    510124 

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene 
pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 

administrativ-teritoriale în situatii de extrema 

dificultate 

8.030,00 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
10.205,00 0,00 \X \X \X 

    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
5.092,60 0,00 \X \X \X 

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5501 A. Transferuri interne 5,32 0,00 \X \X \X 

    550173 
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de 
hrana pentru personalul din serviciile sociale private 

aflat in izolare preventiva la locul de munca. 

5,32 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 15.302,00 0,00 10.188,00 10.188,00 10.188,00 

    5702 Ajutoare sociale 15.302,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 3.615,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 11.687,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  15.620,20 0,00 13.890,00 13.890,00 13.890,00 

    5901 Burse  512,20 0,00 \X \X \X 

    5911 Asociatii si fundatii 2.500,00 0,00 \X \X \X 

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11.610,00 0,00 \X \X \X 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 998,00 0,00 \X \X \X 

    84 
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 

TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 
-38,00 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent SF 
-38,00 0,00 \X \X \X 

5002 Partea I-a Servicii publice generale 79.062,60 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 

5102 Autoritati publice si actiuni externe 65.959,60 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 65.959,60 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35.294,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 34.794,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 33.284,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.000,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 500,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 500,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 500,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.485,60 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 7.534,80 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 250,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 600,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 150,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 150,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 150,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
100,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
6.134,80 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 300,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 250,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 250,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 110,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 100,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 10,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 20,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 200,00 0,00 \X \X \X 
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    2013 Pregatire profesionala 150,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 20,00 0,00 \X \X \X 

    2025 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

2.343,80 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 11.557,00 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 250,00 0,00 \X \X \X 

    203002 Protocol si reprezentare 50,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 30,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11.227,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

8.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5101 Transferuri curente  8.030,00 0,00 \X \X \X 

    510124 

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene 

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 
administrativ-teritoriale în situatii de extrema 

dificultate 

8.030,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 150,00 0,00 \X \X \X 

510201 Autoritati executive si legislative 65.959,60 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

51020103 Autoritati executive 65.959,60 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

5102010305 Consiliul Judetean Galati 65.959,60 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

5402 Alte servicii publice generale 13.103,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 13.103,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5004 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
6.870,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
6.233,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    5101 Transferuri curente  6.233,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 6.233,00 0,00 \X \X \X 

540205 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

540210 
Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
2.434,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

540250 Alte servicii publice generale 3.799,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

5902 
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si 

Siguranta Nationala 
783,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

6002 Aparare 440,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 440,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 440,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    2001 Bunuri si servicii 400,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 11,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 4,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 68,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 10,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 15,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
11,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

275,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 30,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

600202 Aparare nationala 440,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

6102 Ordine publica si siguranta nationala 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    2001 Bunuri si servicii 343,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 10,00 0,00 \X \X \X 
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    200102 Materiale pentru curatenie 10,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 100,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 25,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 20,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 92,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
7,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

79,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 0,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,00 0,00 \X \X \X 

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

610250 
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 

sigurantei nationale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 136.335,12 18,96 107.445,00 108.119,00 109.440,00 

6502 Invatamant 18.319,20 0,00 15.723,00 15.832,00 15.940,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 18.319,20 0,00 15.723,00 15.832,00 15.940,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.173,00 0,00 6.271,00 6.380,00 6.488,00 

    2001 Bunuri si servicii 2.490,50 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 40,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 99,10 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 646,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 131,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 29,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 371,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 66,20 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
74,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
1.034,20 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 270,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 226,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 226,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 9,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 6,00 0,00 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 3,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 101,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 101,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 13,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 13,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 8,50 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 42,00 0,00 \X \X \X 

    2025 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

673,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 2.340,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 2,00 0,00 \X \X \X 

    203009 Executarea silita a creantelor bugetare 10,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.328,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 11.634,00 0,00 9.188,00 9.188,00 9.188,00 

    5702 Ajutoare sociale 11.634,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 2.985,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 8.649,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  512,20 0,00 264,00 264,00 264,00 

    5901 Burse  512,20 0,00 \X \X \X 

650203 Invatamant prescolar si primar 6.448,00 0,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 

65020301 Invatamant prescolar 1.681,00 0,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 

65020302 Invatamant primar 4.767,00 0,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 
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650204 Invatamant secundar 4.099,00 0,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 

65020401 Invatamant secundar inferior 4.099,00 0,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 

650207 Invatamant nedefinibil prin nivel 6.987,20 0,00 7.622,00 7.731,00 7.839,00 

65020704 Invatamant special 6.987,20 0,00 7.622,00 7.731,00 7.839,00 

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602 Sanatate 9.589,60 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 9.589,60 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 252,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 252,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 6,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2001 Bunuri si servicii 414,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 23,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 4,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

285,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
102,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 481,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 481,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 178,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 178,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
8.258,60 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    5101 Transferuri curente  8.258,60 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
3.166,00 0,00 \X \X \X 

    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
5.092,60 0,00 \X \X \X 

660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 8.833,60 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

66020601 Spitale generale 5.667,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060101 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA 

SF. APOSTOL ANDREI 
1.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060102 
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 

CUVIOASA PARASCHEVA 
1.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 977,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060109 Sanatate - Consiliul Judetean Galati 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66020603 Unitati medico-sociale 3.166,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6702 Cultura, recreere si religie 35.338,00 0,00 36.441,00 36.996,00 37.851,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 35.376,00 0,00 36.441,00 36.996,00 37.851,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.990,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.880,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 4.420,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 285,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 165,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 110,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 110,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.589,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.114,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 8,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 30,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 220,00 0,00 \X \X \X 
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    200104 Apa, canal si salubritate 40,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 8,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 45,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
453,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
310,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 17,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 100,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 0,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 250,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 15,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 2,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 7,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 74,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 74,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
17.097,00 0,00 15.815,00 15.770,00 15.725,00 

    5101 Transferuri curente  17.097,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 17.097,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  11.700,00 0,00 13.626,00 13.626,00 13.626,00 

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11.610,00 0,00 \X \X \X 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 90,00 0,00 \X \X \X 

    84 
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 
-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 

TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 
CURENT 

-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 
-38,00 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent SF 

-38,00 0,00 \X \X \X 

670203 Servicii culturale 23.728,00 0,00 22.815,00 23.370,00 24.225,00 

67020302 
Biblioteci publice comunale, orasenesti, 

municipale 
6.628,00 0,00 7.000,00 7.600,00 8.500,00 

67020303 Muzee 12.130,00 0,00 10.965,00 10.970,00 10.975,00 

6702030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 1.778,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

6702030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 2.852,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

6702030303 
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII RASVAN ANGHELUTA 
7.497,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

6702030304 Cultura -Consiliul Judetean Galati 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67020330 Alte servicii culturale 4.970,00 0,00 4.850,00 4.800,00 4.750,00 

670206 Servicii religioase 11.610,00 0,00 13.626,00 13.626,00 13.626,00 

6802 Asigurari si asistenta sociala 73.088,32 18,96 52.500,00 52.500,00 52.500,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 73.088,32 18,96 52.500,00 52.500,00 52.500,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51.321,00 0,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 50.234,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 42.706,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 4.191,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 94,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 6,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 3.113,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 124,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 1.087,00 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 20,00 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1,00 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7,00 0,00 \X \X \X 
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    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 
1,00 0,00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.056,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.297,00 18,96 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 4.182,00 2,89 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 122,00 2,34 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 302,00 0,55 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.295,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 416,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 110,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 20,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 365,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
1.552,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 228,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 3.285,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3.285,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 496,00 6,69 \X \X \X 

    200401 Medicamente 197,00 1,89 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 224,00 4,76 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 75,00 0,04 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 750,00 9,38 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 439,00 9,38 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 149,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 162,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 87,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 67,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 20,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 99,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 122,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 1.042,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.042,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
7.039,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

    5101 Transferuri curente  7.039,00 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
7.039,00 0,00 \X \X \X 

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5501 A. Transferuri interne 5,32 0,00 \X \X \X 

    550173 

Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de 

hrana pentru personalul din serviciile sociale private 
aflat in izolare preventiva la locul de munca. 

5,32 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.668,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    5702 Ajutoare sociale 3.668,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 630,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 3.038,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 758,00 0,00 \X \X \X 

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 1.221,32 0,00 500,00 500,00 500,00 

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 16.869,00 7,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 16.869,00 7,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 47.819,00 11,72 33.000,00 33.000,00 33.000,00 

680212 Unitati de asistenta medico-sociale 7.179,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

68021201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 7.039,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

68021202 Consiliul Judetean Galati 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

 
A B 1 2 3 4 5 

690200 
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, 

Locuinte, Mediu si Ape 
3.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5911 Asociatii si fundatii 2.500,00 0,00 \X \X \X 

700250 
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale 
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7402 Protectia mediului 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2030 Alte cheltuieli 543,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 543,00 0,00 \X \X \X 

740203 Reducerea si controlul poluarii 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74020301 Consiliul Judetean Galati 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7902 Partea a V-a Actiuni economice 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

8402 Transporturi 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    2002 Reparatii curente 17.073,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 8.339,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.339,00 0,00 \X \X \X 

840203 Transport rutier 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

84020301 Drumuri si poduri 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

8402030101 Consiliul Judetean Galati 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -4.800,00 0,00 784,00 1.604,00 600,00 

9702 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9802 Excedent 0,00 0,00 784,00 1.604,00 600,00 

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 784,00 1.604,00 600,00 

9902 Deficit 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

990296 Deficitul sectiunii de functionare 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE           

000102 TOTAL VENITURI 463.659,35   159.856,00 203.040,00 0,00 

499002 VENITURI PROPRII 102,50   0,00 0,00 0,00 

000202 I.  VENITURI CURENTE 9.267,75   0,00 0,00 0,00 

001202 C.   VENITURI NEFISCALE 9.267,75   0,00 0,00 0,00 

001402 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9.267,75   0,00 0,00 0,00 

3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 9.267,75   0,00 0,00 0,00 

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 9.267,75   0,00 0,00 0,00 

001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 102,50   0,00 0,00 0,00 

3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 102,50   0,00 0,00 0,00 

390207 

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 

domeniului privat al statului sau al unitatilor 

administrativ-teritoriale 

102,50   0,00 0,00 0,00 

001702 IV.  SUBVENTII 108.823,60   35.937,00 50.885,00 0,00 

001802 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
108.823,60   35.937,00 50.885,00 0,00 

4202 Subventii de la bugetul de stat 108.823,60   35.937,00 50.885,00 0,00 

001902 A. De capital 1.423,00   0,00 0,00 0,00 

420216 
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea investitiilor în sanatate 

1.423,00   0,00 0,00 0,00 

42021601 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 

1.423,00   0,00 0,00 0,00 

420251 
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru 

finantarea unor programe de interes national 
386,00   0,00 0,00 0,00 

42025102 

Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru 

finantarea unor programe de interes national, 
destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

386,00   0,00 0,00 0,00 
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420269 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 

aferente perioadei de programare 2014-2020 

107.014,60   35.937,00 50.885,00 0,00 

4802 
Sume primite de la UE/alti donatori in contul 
platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 2014-2020 

345.465,50   123.919,00 152.155,00 0,00 

480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 215.771,50   39.831,00 246,00 0,00 

48020101 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

215.771,50   39.831,00 246,00 0,00 

480202 Fondul Social European (FSE) 5.691,00   0,00 0,00 0,00 

48020201 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

5.691,00   0,00 0,00 0,00 

480203 Fondul de Coeziune (FC) 117.713,00   82.965,00 151.909,00 0,00 

48020301 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

117.713,00   82.965,00 151.909,00 0,00 

480205 
Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 
669,00   997,00 0,00 0,00 

48020501 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

669,00   997,00 0,00 0,00 

480212 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 5.621,00   126,00 0,00 0,00 

48021201 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
5.621,00   126,00 0,00 0,00 

              

4902 TOTAL CHELTUIELI 642.146,40 0,00 160.640,00 204.644,00 600,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 512.734,50 0,00 160.040,00 204.044,00 0,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
47.842,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5102 Transferuri de capital 47.842,40 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

46.850,40 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 992,00 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

464.892,10 0,00 160.040,00 204.044,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
291.990,10 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 64.333,60 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 215.771,50 0,00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 11.885,00 0,00 \X \X \X 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 6.735,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 1.044,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 5.691,00 0,00 \X \X \X 

    5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 157.585,00 0,00 \X \X \X 

    580301 Finantare nationala 39.872,00 0,00 \X \X \X 

    580302 Finantare externa nerambursabila 117.713,00 0,00 \X \X \X 

    5805 
Programe din Fondul European pentru Pescuit si 

Afaceri maritime (FEPAM) 
2.186,00 0,00 \X \X \X 

    580501 Finantare nationala 1.180,00 0,00 \X \X \X 

    580502 Finantare externa nerambursabila 669,00 0,00 \X \X \X 

    580503 Cheltuieli neeligibile 337,00 0,00 \X \X \X 

    5812 
Programe Instrumentul European de Vecinatate 

(ENI) 
6.396,00 0,00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 585,00 0,00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 5.621,00 0,00 \X \X \X 

    581203 Cheltuieli neeligibile 190,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129.411,90 0,00 600,00 600,00 600,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 129.411,90 0,00 600,00 600,00 600,00 

    7101 Active fixe 129.191,90 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 97.342,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 519,70 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7.493,30 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 23.836,90 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 220,00 0,00 \X \X \X 
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5002 Partea I-a Servicii publice generale 3.030,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

5102 Autoritati publice si actiuni externe 2.465,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 639,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 96,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 543,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 1.826,50 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 320,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 355,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 25,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 1.126,50 0,00 \X \X \X 

510201 Autoritati executive si legislative 2.465,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

51020103 Autoritati executive 2.465,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

5102010305 Consiliul Judetean Galati 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

5102010311 

CAPACITATE ADMINISTRATIVA RIDICATA 

PRIN INVESTITII INTEGRATE SI 

COMPLEMENTARE (CARIC) 

639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5402 Alte servicii publice generale 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5102 Transferuri de capital 565,00 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 565,00 0,00 \X \X \X 

540250 Alte servicii publice generale 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5902 
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si 

Siguranta Nationala 
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6002 Aparare 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 10,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10,00 0,00 \X \X \X 

600202 Aparare nationala 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 230.773,90 0,00 5.808,00 1.893,00 600,00 

6502 Invatamant 2.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

2.123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
1.598,10 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 165,60 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 1.432,50 0,00 \X \X \X 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 125,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 20,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 105,00 0,00 \X \X \X 

    5812 
Programe Instrumentul European de Vecinatate 

(ENI) 
400,00 0,00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 40,00 0,00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 360,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 442,90 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 0,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 17,00 0,00 \X \X \X 
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    710130 Alte active fixe 425,90 0,00 \X \X \X 

650207 Invatamant nedefinibil prin nivel 2.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65020704 Invatamant special 2.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602 Sanatate 175.672,70 0,00 3.169,00 1.293,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 125.023,40 0,00 3.169,00 1.293,00 0,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
46.850,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5102 Transferuri de capital 46.850,40 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
46.850,40 0,00 \X \X \X 

    58 
TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

78.173,00 0,00 3.169,00 1.293,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 
(FEDR) 

74.156,00 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 16.413,00 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 52.922,00 0,00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 4.821,00 0,00 \X \X \X 

    5812 
Programe Instrumentul European de Vecinatate 

(ENI) 
4.017,00 0,00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 402,00 0,00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 3.615,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 50.649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 50.499,30 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 37.071,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7.441,30 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 5.987,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 150,00 0,00 \X \X \X 

660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 175.213,70 0,00 3.169,00 1.293,00 0,00 

66020601 Spitale generale 175.213,70 0,00 3.169,00 1.293,00 0,00 

6602060101 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA 

SF. APOSTOL ANDREI 
41.147,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060102 
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 

CUVIOASA PARASCHEVA 
4.721,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 597,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060111 
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 

PENTRU SP SF. APOSTOL ANDREI 
28.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060112 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PT 

SP BOLI INFECTIOASE SF. CUV. 

PARASCHEVA 

77,00 0,00 258,00 1.293,00 0,00 

6602060114 

ASIG. ACCES LA SERVICII DE SANATATE IN 

REGIM AMBULATORIU PT POPULATIA JUD 

VRANCEA, BUZAU, BRAILA SI GALATI 

1.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060116 

EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE 

UNITATE PRIMIRI URGENTA, SP JUD DE 

URGENTA SF. APOSTOL ANDREI 

6.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060117 

EXTINDERE, REABILITARE , MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 

9.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060118 

DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP BOLI INFECTIOASE 

SF. CUVIOASA PARASCHEVA 

2.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060119 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP ORASENESC TARGU 

BUJOR 

12.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060120 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE 

SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SP JUD SF. APOSTOL 

ANDREI 

11.282,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

6602060122 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 

PENTRU SPITALUL ORASENESC TARGU 

BUJOR 

1.896,00 0,00 2.881,00 0,00 0,00 

6602060123 
SANATATEA PE MAINI BUNE (SPITALUL 

ORASENESC TG. BUJOR) 
4.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6602060109 Sanatate - Consiliul Judetean Galati 50.190,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6702 Cultura, recreere si religie 44.954,00 0,00 2.039,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 10.174,00 0,00 2.039,00 0,00 0,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5102 Transferuri de capital 427,00 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 427,00 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

9.747,00 0,00 2.039,00 0,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
5.582,00 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 732,00 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 4.147,00 0,00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 703,00 0,00 \X \X \X 

    5805 
Programe din Fondul European pentru Pescuit si 
Afaceri maritime (FEPAM) 

2.186,00 0,00 \X \X \X 

    580501 Finantare nationala 1.180,00 0,00 \X \X \X 

    580502 Finantare externa nerambursabila 669,00 0,00 \X \X \X 

    580503 Cheltuieli neeligibile 337,00 0,00 \X \X \X 

    5812 
Programe Instrumentul European de Vecinatate 

(ENI) 
1.979,00 0,00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 143,00 0,00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 1.646,00 0,00 \X \X \X 

    581203 Cheltuieli neeligibile 190,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 34.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 34.710,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 32.461,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 2.249,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 70,00 0,00 \X \X \X 

670203 Servicii culturale 40.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67020302 
Biblioteci publice comunale, orasenesti, 

municipale 
150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67020303 Muzee 40.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6702030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6702030303 
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII RASVAN ANGHELUTA 
311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6702030304 Cultura -Consiliul Judetean Galati 34.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6702030305 
RESTAURARE SI AMENAJARE CASA 

COLECTIILOR (FOSTA FARMACIE TINC) 
2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6702030306 
CONSOLIDARE, RESTAURARE SI 

AMENAJARE MUZEUL CASA CUZA VODA 
2.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670205 Servicii recreative si sportive 4.165,00 0,00 2.039,00 0,00 0,00 

67020503 
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive si de agrement 
4.165,00 0,00 2.039,00 0,00 0,00 

6702050301 ESCAPELAND 1.979,00 0,00 137,00 0,00 0,00 

6702050306 
BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC 

PESCARESC ZATUN 2 
1.752,00 0,00 325,00 0,00 0,00 

6702050307 
SPATIU EXPOZITIONAL ZONA 

PESCAREASCA PRUT - DUNARE 
314,00 0,00 1.577,00 0,00 0,00 

6702050308 
Spatiu comun de dialog pt dezv sustenabila a zonei 

pescaresti Prut Dunare 
120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6802 Asigurari si asistenta sociala 7.581,20 0,00 600,00 600,00 600,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 5.971,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 928,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 5.043,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.610,20 0,00 600,00 600,00 600,00 
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    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 1.610,20 0,00 600,00 600,00 600,00 

    7101 Active fixe 1.610,20 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 515,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 164,70 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 930,50 0,00 \X \X \X 

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 6.384,70 0,00 600,00 600,00 600,00 

680212 Unitati de asistenta medico-sociale 641,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

68021202 Consiliul Judetean Galati 641,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

690200 
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, 

Locuinte, Mediu si Ape 
157.828,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

7402 Protectia mediului 157.828,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 157.585,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

157.585,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

    5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 157.585,00 0,00 \X \X \X 

    580301 Finantare nationala 39.872,00 0,00 \X \X \X 

    580302 Finantare externa nerambursabila 117.713,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 243,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 243,00 0,00 \X \X \X 

740203 Reducerea si controlul poluarii 157.828,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

74020301 Consiliul Judetean Galati 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74020302 
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DESEURILOR IN JUDETUL GALATI 
157.585,00 0,00 111.067,00 202.751,00 0,00 

7902 Partea a V-a Actiuni economice 250.504,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 

8402 Transporturi 250.504,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 210.654,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 

    58 
TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

210.654,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 
(FEDR) 

210.654,00 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 47.023,00 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 157.270,00 0,00 \X \X \X 

    580103 Cheltuieli neeligibile 6.361,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 39.850,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 26.975,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 12.875,00 0,00 \X \X \X 

840203 Transport rutier 250.504,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 

84020301 Drumuri si poduri 250.504,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 

8402030101 Consiliul Judetean Galati 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030104 DRUMURI SI PODURI - DJ 242 (2014-2020) 25.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030106 DRUMURI SI PODURI - DJ 252 (2014-2020) 6.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030107 DRUMURI SI PODURI - DJ 251A (2014-2020) 17.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030108 DRUMURI SI PODURI - DJ 254 (2014-2020) 29.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030109 DRUMURI SI PODURI - DJ 255 (2014-2020) 16.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030110 

EXTINDERE VARIANTA OCOLITOARE A 

MUNICIPIULUI GALATI (CENTURA) (2014-

2020) 

78.069,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 

8402030111 DRUMURI SI PODURI - DJ 242A (2014-2020) 35.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8402030113 
DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - 

DJ 255A - DN 25 
2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9602 Rezerve, Excedent/Deficit -178.487,05 0,00 -784,00 -1.604,00 -600,00 

9702 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9802 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9902 Deficit 178.487,05 0,00 784,00 1.604,00 600,00 

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 178.487,05 0,00 784,00 1.604,00 600,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL GALAŢI 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000102 TOTAL VENITURI 259.109,07   201.598,00 193.730,00 186.209,00 

499002 VENITURI PROPRII 86.721,17   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

000202 I.  VENITURI CURENTE 241.517,67   198.817,00 190.939,00 183.060,00 

000302 A.  VENITURI FISCALE 239.815,97   198.817,00 190.939,00 183.060,00 

000402 
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL 

82.453,00   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

000602 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE 

82.453,00   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 82.453,00   90.593,00 90.593,00 90.593,00 

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 72.327,00   72.359,00 72.359,00 72.359,00 

040204 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

10.126,00   18.234,00 18.234,00 18.234,00 

001002 
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII 
157.362,97   108.224,00 100.346,00 92.467,00 

1102 Sume defalcate din TVA 154.899,00   108.224,00 100.346,00 92.467,00 

110201 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judetelor   

62.726,00   62.954,00 63.070,00 63.185,00 

11020101 

Sistemului de protectie a copilului, în baza 

standardelor de cost calculate pentru 

beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevazute în 
H.G. nr.426/2020; 

23.410,00   0,00 0,00 0,00 

11020102 

Determinate de masurile de protectie de tip centre de 

zi si centre rezidentiale pentru persoane adulte cu 

handicap, în baza standardelor de cost calculate 
pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, 

prevazute în H.G. nr.426/2020; 

9.878,00   0,00 0,00 0,00 

11020103 Implementarii Programului pentru scoli al României 10.547,00   0,00 0,00 0,00 

11020104 

Drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 

care frecventeaza învatamântul special, potrivit 

prevederilor Hotarârii Guvernului nr.564/2017 
privind modalitatea de acordare a drepturilor 

copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati 

în sistemul de învatamânt preuniversitar; 

2.985,00   0,00 0,00 0,00 

11020105 

Cu bunuri si servicii pentru întretinerea curenta a 
unitatilor din învatamântul special si centrelor 

judetene de resurse si asistenta educationala din 
învatamântul special; 

3.615,00   0,00 0,00 0,00 

11020106 
Serviciilor publice comunitare de evidenta a 

persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene; 
257,00   0,00 0,00 0,00 

11020107 
De functionare ale caminelor pentru persoane 
vârstnice de la nivelul judetelor; 

160,00   0,00 0,00 0,00 
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11020108 

Platii sprijinului sub forma de contributii care va 

asigura completarea drepturilor salariale neacoperite 

din fondurile proprii ale unitatilor de cult locale, 

pentru personalul neclerical angajat în unitatile de 

cult din tara; 

11.610,00   62.954,00 63.070,00 63.185,00 

11020109 

Burselor acordate elevilor care frecventeaza 

învatamântul special, potrivit prevederilor art. 82 ?i 

105 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 

264,00   0,00 0,00 0,00 

110205 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
drumuri  

13.097,00   7.858,00 7.858,00 7.858,00 

110206 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
79.076,00   37.412,00 29.418,00 21.424,00 

1602 
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 
2.463,97   0,00 0,00 0,00 

160202 Impozit pe mijloacele de transport 2.410,71   0,00 0,00 0,00 

16020201 
Impozit pe mijloacele de transport detinute de 
persoane fizice 

85,38   0,00 0,00 0,00 

16020202 
Impozit pe mijloacele de transport detinute de 

persoane juridice 
2.325,33   0,00 0,00 0,00 

160203 
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 
autorizatii de functionare 

53,26   0,00 0,00 0,00 

001202 C.   VENITURI NEFISCALE 1.701,70   0,00 0,00 0,00 

001302 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 388,00   0,00 0,00 0,00 

3002 Venituri din proprietate 388,00   0,00 0,00 0,00 

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 388,00   0,00 0,00 0,00 

30020530 
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 
institutiile publice 

388,00   0,00 0,00 0,00 

001402 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.313,70   0,00 0,00 0,00 

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 34,44   0,00 0,00 0,00 

330227 
Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea 
copiilor în unitatile de protectie sociala 

34,44   0,00 0,00 0,00 

3602 Diverse venituri 1.279,26   0,00 0,00 0,00 

360250 Alte venituri 1.279,26   0,00 0,00 0,00 

370203 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

(cu semnul minus) 

-9.267,75   0,00 0,00 0,00 

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 9.267,75   0,00 0,00 0,00 

001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 102,50   0,00 0,00 0,00 

3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 102,50   0,00 0,00 0,00 

390207 
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 
domeniului privat al statului sau al unitatilor 

administrativ-teritoriale 

102,50   0,00 0,00 0,00 

001702 IV.  SUBVENTII 10.548,40   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

001802 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
10.548,40   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

4202 Subventii de la bugetul de stat 10.461,60   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

001902 A. De capital 1.423,00   0,00 0,00 0,00 

420216 
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea investitiilor în sanatate 
1.423,00   0,00 0,00 0,00 

42021601 
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 

1.423,00   0,00 0,00 0,00 

002002 B.  Curente 9.038,60   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

420221 
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
3.034,00   0,00 0,00 0,00 

420235 
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

unitatilor de asistenta medico-sociale 
3.166,00   2.781,00 2.791,00 3.149,00 

420241 
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

sanatatii 
756,00   0,00 0,00 0,00 

420251 
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru 

finantarea unor programe de interes national 
386,00   0,00 0,00 0,00 

42025102 

Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru 

finantarea unor programe de interes national, 

destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

386,00   0,00 0,00 0,00 

420269 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 

aferente perioadei de programare 2014-2020 

1.153,60   0,00 0,00 0,00 

420273 

Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, 

transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de 

origine animala 

543,00   0,00 0,00 0,00 

4302 Subventii de la alte administratii 86,80   0,00 0,00 0,00 
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430220 
Alte subventii primite de la administratia centrala 

pentru finantarea unor activitati 
86,80   0,00 0,00 0,00 

4802 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 2014-2020 

6.940,50   0,00 0,00 0,00 

480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1.432,50   0,00 0,00 0,00 

48020101 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
1.432,50   0,00 0,00 0,00 

480202 Fondul Social European (FSE) 5.148,00   0,00 0,00 0,00 

48020201 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
5.148,00   0,00 0,00 0,00 

480212 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 360,00   0,00 0,00 0,00 

48021201 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

360,00   0,00 0,00 0,00 

              

4902 TOTAL CHELTUIELI 341.181,22 0,00 140.692,00 131.295,00 123.770,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 212.958,92 0,00 140.692,00 131.295,00 123.770,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35.552,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 35.046,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 33.284,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.252,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 500,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 506,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 506,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52.997,60 0,00 66.267,00 56.905,00 49.067,00 

    2001 Bunuri si servicii 8.991,80 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 271,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 14,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 791,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 189,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 185,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 300,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 248,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
403,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

6.590,80 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 17.403,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 741,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 741,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 110,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 100,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 10,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 20,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 200,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 150,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 20,00 0,00 \X \X \X 

    2025 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale 

2.343,80 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 23.018,00 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 250,00 0,00 \X \X \X 

    203002 Protocol si reprezentare 50,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 30,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 22.688,00 0,00 \X \X \X 

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5004 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
6.870,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

94.500,00 0,00 29.596,00 29.561,00 29.874,00 
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    5101 Transferuri curente  46.657,60 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 23.330,00 0,00 \X \X \X 

    510124 

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene 

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 

administrativ-teritoriale în situatii de extrema 
dificultate 

8.030,00 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
10.205,00 0,00 \X \X \X 

    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

5.092,60 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 47.842,40 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

46.850,40 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 992,00 0,00 \X \X \X 

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5501 A. Transferuri interne 5,32 0,00 \X \X \X 

    550173 

Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de 

hrana pentru personalul din serviciile sociale private 
aflat in izolare preventiva la locul de munca. 

5,32 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8.649,00 0,00 6.203,00 6.203,00 6.203,00 

    5702 Ajutoare sociale 8.649,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 8.649,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  14.385,00 0,00 13.626,00 13.626,00 13.626,00 

    5901 Burse  125,00 0,00 \X \X \X 

    5911 Asociatii si fundatii 2.500,00 0,00 \X \X \X 

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11.610,00 0,00 \X \X \X 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 150,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 128.222,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 128.222,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 128.072,30 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 97.101,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 355,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7.476,30 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 23.140,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 150,00 0,00 \X \X \X 

5002 Partea I-a Servicii publice generale 81.454,10 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 

5102 Autoritati publice si actiuni externe 67.786,10 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 65.959,60 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35.294,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 34.794,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 33.284,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.000,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 500,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 500,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 500,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.485,60 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 7.534,80 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 250,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 600,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 150,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 150,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 150,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
100,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
6.134,80 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 300,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 250,00 0,00 \X \X \X 
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    200530 Alte obiecte de inventar 250,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 110,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 100,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 10,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 20,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 200,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 150,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 20,00 0,00 \X \X \X 

    2025 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

2.343,80 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 11.557,00 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 250,00 0,00 \X \X \X 

    203002 Protocol si reprezentare 50,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 30,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11.227,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

8.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5101 Transferuri curente  8.030,00 0,00 \X \X \X 

    510124 

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene 

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 
administrativ-teritoriale în situatii de extrema 

dificultate 

8.030,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 150,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 1.826,50 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 320,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 355,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 25,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 1.126,50 0,00 \X \X \X 

510201 Autoritati executive si legislative 67.786,10 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

51020103 Autoritati executive 67.786,10 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

5102010305 Consiliul Judetean Galati 67.786,10 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 65.959,60 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35.294,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 34.794,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 33.284,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.000,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 500,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 500,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 500,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.485,60 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 7.534,80 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 250,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 600,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 150,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 150,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 150,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
100,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

6.134,80 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 300,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 250,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 250,00 0,00 \X \X \X 
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    2006 Daplasari, detasari, transferari 110,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 100,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 10,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 20,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 200,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 150,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 20,00 0,00 \X \X \X 

    2025 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

2.343,80 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 11.557,00 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 250,00 0,00 \X \X \X 

    203002 Protocol si reprezentare 50,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 30,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11.227,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
8.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5101 Transferuri curente  8.030,00 0,00 \X \X \X 

    510124 

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene 

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 

administrativ-teritoriale în situatii de extrema 
dificultate 

8.030,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 150,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 1.826,50 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 320,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 355,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 25,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 1.126,50 0,00 \X \X \X 

5402 Alte servicii publice generale 13.668,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 13.668,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5004 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
6.870,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
6.798,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    5101 Transferuri curente  6.233,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 6.233,00 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 565,00 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 565,00 0,00 \X \X \X 

540205 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 6.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5004 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
6.870,00 0,00 \X \X \X 

540210 
Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
2.434,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.434,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
2.434,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    5101 Transferuri curente  2.434,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 2.434,00 0,00 \X \X \X 

540250 Alte servicii publice generale 4.364,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 4.364,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
4.364,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

    5101 Transferuri curente  3.799,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 3.799,00 0,00 \X \X \X 
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    5102 Transferuri de capital 565,00 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 565,00 0,00 \X \X \X 

5902 
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si 

Siguranta Nationala 
793,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

6002 Aparare 450,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

600202 Aparare nationala 450,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 440,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 440,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    2001 Bunuri si servicii 400,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 11,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 4,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 68,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 10,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 15,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
11,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

275,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 30,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 10,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10,00 0,00 \X \X \X 

6102 Ordine publica si siguranta nationala 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    2001 Bunuri si servicii 343,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 10,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 10,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 100,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 25,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 20,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 92,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
7,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
79,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 0,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,00 0,00 \X \X \X 

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 343,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

    2001 Bunuri si servicii 343,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 10,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 10,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 100,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 25,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 20,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 92,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
7,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

79,00 0,00 \X \X \X 

610250 
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 

sigurantei nationale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2030 Alte cheltuieli 0,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,00 0,00 \X \X \X 

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 190.386,12 0,00 47.323,00 47.288,00 47.601,00 

6502 Invatamant 11.704,00 0,00 8.101,00 8.101,00 8.101,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 11.332,00 0,00 8.101,00 8.101,00 8.101,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.558,00 0,00 1.898,00 1.898,00 1.898,00 

    2001 Bunuri si servicii 300,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 300,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 2.258,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.258,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8.649,00 0,00 6.203,00 6.203,00 6.203,00 

    5702 Ajutoare sociale 8.649,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 8.649,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5901 Burse  125,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 372,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 0,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 372,00 0,00 \X \X \X 

650203 Invatamant prescolar si primar 6.448,00 0,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 

65020301 Invatamant prescolar 1.681,00 0,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 1.681,00 0,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 304,00 0,00 304,00 304,00 304,00 

    2030 Alte cheltuieli 304,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 304,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.377,00 0,00 993,00 993,00 993,00 

    5702 Ajutoare sociale 1.377,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 1.377,00 0,00 \X \X \X 

65020302 Invatamant primar 4.767,00 0,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 4.767,00 0,00 3.698,00 3.698,00 3.698,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 866,00 0,00 866,00 866,00 866,00 

    2030 Alte cheltuieli 866,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 866,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.901,00 0,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 

    5702 Ajutoare sociale 3.901,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 3.901,00 0,00 \X \X \X 

650204 Invatamant secundar 4.099,00 0,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 

65020401 Invatamant secundar inferior 4.099,00 0,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 4.099,00 0,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 728,00 0,00 728,00 728,00 728,00 

    2030 Alte cheltuieli 728,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 728,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.371,00 0,00 2.378,00 2.378,00 2.378,00 

    5702 Ajutoare sociale 3.371,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 3.371,00 0,00 \X \X \X 

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 1.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2001 Bunuri si servicii 300,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 300,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 360,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 360,00 0,00 \X \X \X 
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    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5901 Burse  125,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 372,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 0,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 372,00 0,00 \X \X \X 

6602 Sanatate 107.089,30 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 56.440,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 252,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 252,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 6,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2001 Bunuri si servicii 414,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 23,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 4,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
285,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
102,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 481,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 481,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 178,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 178,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

55.109,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    5101 Transferuri curente  8.258,60 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 

3.166,00 0,00 \X \X \X 

    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
5.092,60 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 46.850,40 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
46.850,40 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 50.649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 50.499,30 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 37.071,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7.441,30 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 5.987,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 150,00 0,00 \X \X \X 

660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 105.874,30 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

66020601 Spitale generale 102.708,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

6602060101 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA 

SF. APOSTOL ANDREI 
42.966,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 42.966,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
42.966,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5101 Transferuri curente  1.819,00 0,00 \X \X \X 

    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
1.819,00 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 41.147,30 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
41.147,30 0,00 \X \X \X 

6602060102 
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 

CUVIOASA PARASCHEVA 
6.234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 6.234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
6.234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5101 Transferuri curente  1.513,00 0,00 \X \X \X 
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    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
1.513,00 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 4.721,50 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
4.721,50 0,00 \X \X \X 

6602060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1.575,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 1.575,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
1.575,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5101 Transferuri curente  977,60 0,00 \X \X \X 

    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
977,60 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 597,60 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
597,60 0,00 \X \X \X 

6602060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 1.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 1.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
1.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5101 Transferuri curente  783,00 0,00 \X \X \X 

    510146 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
783,00 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 384,00 0,00 \X \X \X 

    510228 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
384,00 0,00 \X \X \X 

6602060109 Sanatate - Consiliul Judetean Galati 50.765,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 475,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 475,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 100,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 100,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.190,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 50.190,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 50.190,30 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 37.071,00 0,00 \X \X \X 

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7.441,30 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 5.678,00 0,00 \X \X \X 

66020603 Unitati medico-sociale 3.166,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 3.166,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

3.166,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    5101 Transferuri curente  3.166,00 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
3.166,00 0,00 \X \X \X 

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 252,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 252,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 6,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2001 Bunuri si servicii 414,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 23,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 4,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
285,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
102,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6,00 0,00 \X \X \X 
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    200530 Alte obiecte de inventar 6,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 78,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 78,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 309,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 309,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 150,00 0,00 \X \X \X 

6702 Cultura, recreere si religie 63.767,00 0,00 29.441,00 29.396,00 29.351,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 29.137,00 0,00 29.441,00 29.396,00 29.351,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2030 Alte cheltuieli 3,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

17.524,00 0,00 15.815,00 15.770,00 15.725,00 

    5101 Transferuri curente  17.097,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 17.097,00 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 427,00 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 427,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  11.610,00 0,00 13.626,00 13.626,00 13.626,00 

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11.610,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 34.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 34.630,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 32.461,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 2.169,00 0,00 \X \X \X 

670203 Servicii culturale 52.157,00 0,00 15.815,00 15.770,00 15.725,00 

67020303 Muzee 47.187,00 0,00 10.965,00 10.970,00 10.975,00 

6702030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 1.894,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 1.894,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
1.894,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    5101 Transferuri curente  1.778,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 1.778,00 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 116,00 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 116,00 0,00 \X \X \X 

6702030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 2.852,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.852,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

2.852,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

    5101 Transferuri curente  2.852,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 2.852,00 0,00 \X \X \X 

6702030303 
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII RASVAN ANGHELUTA 
7.808,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7.808,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

7.808,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

    5101 Transferuri curente  7.497,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 7.497,00 0,00 \X \X \X 

    5102 Transferuri de capital 311,00 0,00 \X \X \X 

    510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 311,00 0,00 \X \X \X 

6702030304 Cultura -Consiliul Judetean Galati 34.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2030 Alte cheltuieli 3,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 34.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 34.630,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 32.461,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 2.169,00 0,00 \X \X \X 

67020330 Alte servicii culturale 4.970,00 0,00 4.850,00 4.800,00 4.750,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 4.970,00 0,00 4.850,00 4.800,00 4.750,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
4.970,00 0,00 4.850,00 4.800,00 4.750,00 

    5101 Transferuri curente  4.970,00 0,00 \X \X \X 

    510101 Transferuri catre institutii publice 4.970,00 0,00 \X \X \X 

670206 Servicii religioase 11.610,00 0,00 13.626,00 13.626,00 13.626,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 11.610,00 0,00 13.626,00 13.626,00 13.626,00 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  11.610,00 0,00 13.626,00 13.626,00 13.626,00 

    5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 11.610,00 0,00 \X \X \X 

6802 Asigurari si asistenta sociala 7.825,82 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7.184,32 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2030 Alte cheltuieli 140,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 140,00 0,00 \X \X \X 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

7.039,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

    5101 Transferuri curente  7.039,00 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
7.039,00 0,00 \X \X \X 

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5501 A. Transferuri interne 5,32 0,00 \X \X \X 

    550173 

Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de 

hrana pentru personalul din serviciile sociale private 

aflat in izolare preventiva la locul de munca. 

5,32 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 641,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 641,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 641,50 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 274,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 367,50 0,00 \X \X \X 

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

    55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5501 A. Transferuri interne 5,32 0,00 \X \X \X 

    550173 
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de 
hrana pentru personalul din serviciile sociale private 

aflat in izolare preventiva la locul de munca. 

5,32 0,00 \X \X \X 

680212 Unitati de asistenta medico-sociale 7.820,50 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

68021201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 7.039,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7.039,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

    51 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
7.039,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

    5101 Transferuri curente  7.039,00 0,00 \X \X \X 

    510139 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
7.039,00 0,00 \X \X \X 

68021202 Consiliul Judetean Galati 781,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2030 Alte cheltuieli 140,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 140,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 641,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 641,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 641,50 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 274,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 367,50 0,00 \X \X \X 
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690200 
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, 

Locuinte, Mediu si Ape 
3.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700250 
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale 
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5911 Asociatii si fundatii 2.500,00 0,00 \X \X \X 

7402 Protectia mediului 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

740203 Reducerea si controlul poluarii 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74020301 Consiliul Judetean Galati 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2030 Alte cheltuieli 543,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 543,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 243,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 243,00 0,00 \X \X \X 

7902 Partea a V-a Actiuni economice 65.262,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

8402 Transporturi 65.262,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    2002 Reparatii curente 17.073,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 8.339,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.339,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 39.850,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 26.975,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 12.875,00 0,00 \X \X \X 

840203 Transport rutier 65.262,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

84020301 Drumuri si poduri 65.262,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

8402030101 Consiliul Judetean Galati 65.262,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25.412,00 0,00 53.669,00 44.307,00 36.469,00 

    2002 Reparatii curente 17.073,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 8.339,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.339,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 39.850,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 26.975,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 12.875,00 0,00 \X \X \X 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -82.072,15 0,00 60.906,00 62.435,00 62.439,00 

9702 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9802 Excedent 74.719,20 0,00 60.906,00 62.435,00 62.439,00 

980296 Excedentul sectiunii de functionare 74.719,20 0,00 60.906,00 62.435,00 62.439,00 

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9902 Deficit 156.791,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

990296 Deficitul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 156.791,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedent 
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-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE 

DE DEZVOLTARE 
          

6502 Invatamant 3.589,50 0,00 4.625,00 4.671,00 4.774,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 3.587,60 0,00 4.625,00 4.671,00 4.774,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.599,00 0,00 1.636,00 1.687,00 1.795,00 

    2001 Bunuri si servicii 699,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 9,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 35,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 250,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 45,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 11,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 13,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 8,00 0,00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 8,00 0,00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 320,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 30,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 111,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 111,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 6,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 4,00 0,00 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 2,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 3,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 7,00 0,00 \X \X \X 

    2025 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

673,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 60,00 0,00 \X \X \X 

    203009 Executarea silita a creantelor bugetare 10,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 50,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.536,00 0,00 2.725,00 2.720,00 2.715,00 

    5702 Ajutoare sociale 1.536,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 1.536,00 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
338,90 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 29,60 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 309,30 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  113,70 0,00 264,00 264,00 264,00 

    5901 Burse  113,70 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 1,90 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 1,90 0,00 \X \X \X 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -3.589,50 0,00 -4.625,00 -4.671,00 -4.774,00 

9702 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9802 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9902 Deficit 3.589,50 0,00 4.625,00 4.671,00 4.774,00 

990296 Deficitul sectiunii de functionare 3.248,70 0,00 4.625,00 4.671,00 4.774,00 

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 340,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedent 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “CONSTANTIN PUFAN” 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE 

DE DEZVOLTARE 
          

6502 Invatamant 2.015,80 0,00 1.082,00 1.140,00 1.140,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.015,80 0,00 1.082,00 1.140,00 1.140,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 600,00 0,00 942,00 1.000,00 1.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 370,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 12,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 26,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 153,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 23,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 9,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 4,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10,00 0,00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6,00 0,00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 127,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 160,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 2,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 2,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 30,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 4,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 6,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 18,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 577,00 0,00 140,00 140,00 140,00 

    5702 Ajutoare sociale 577,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 577,00 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 

701,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5801 
Programe din Fondul European de Dezvoltare 

(FEDR) 
701,40 0,00 \X \X \X 

    580101 Finantare nationala 72,00 0,00 \X \X \X 

    580102 Finantare externa nerambursabila 629,40 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  137,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5901 Burse  137,40 0,00 \X \X \X 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -2.015,80 0,00 -1.082,00 -1.140,00 -1.140,00 

9702 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9802 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9902 Deficit 2.015,80 0,00 1.082,00 1.140,00 1.140,00 

990296 Deficitul sectiunii de functionare 1.314,40 0,00 1.082,00 1.140,00 1.140,00 

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 701,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedent 

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite bugetare 

destinate stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE 

DEZVOLTARE 
          

6502 Invatamant 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2001 Bunuri si servicii 148,50 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 7,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 4,10 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 31,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 25,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 2,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 29,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6,20 0,00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 18,00 0,00 \X \X \X 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 26,20 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 20,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 0,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 0,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 0,50 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 15,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 2,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,00 0,00 \X \X \X 

    58 
TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014- 2020 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5812 Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 400,00 0,00 \X \X \X 

    581201 Finantare nationala 40,00 0,00 \X \X \X 

    581202 Finantare externa nerambursabila 360,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 25,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 25,00 0,00 \X \X \X 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9702 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9802 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9902 Deficit 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

990296 Deficitul sectiunii de functionare 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedent 
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BIBLIOTECA V. A. URECHIA 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite bugetare 

destinate stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

6702 Cultura, recreere si religie 6.778,00 0,00 7.000,00 7.600,00 8.500,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 6.666,00 0,00 7.000,00 7.600,00 8.500,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.990,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.880,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 4.420,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 10,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 285,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 165,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 110,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 110,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.586,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.114,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 8,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 30,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 220,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 40,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 8,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 45,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

453,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
310,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 17,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 100,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 0,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 250,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 15,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 2,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 7,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 71,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 71,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
90,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 80,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 80,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 70,00 0,00 \X \X \X 

    84 

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 

(85.01) 

-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 

TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 
-38,00 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent SF 
-38,00 0,00 \X \X \X 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -6.778,00 0,00 -7.000,00 -7.600,00 -8.500,00 

9702 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9802 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9902 Deficit 6.778,00 0,00 7.000,00 7.600,00 8.500,00 

990296 Deficitul sectiunii de functionare 6.628,00 0,00 7.000,00 7.600,00 8.500,00 

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

6802 Asigurari si asistenta sociala 72.843,70 18,96 46.100,00 46.100,00 46.100,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 71.875,00 18,96 45.500,00 45.500,00 45.500,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51.321,00 0,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 50.234,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 42.706,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 4.191,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 94,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 6,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 3.113,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 124,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 1.087,00 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 20,00 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1,00 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7,00 0,00 \X \X \X 

    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 
1,00 0,00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.056,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.157,00 18,96 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 4.182,00 2,89 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 122,00 2,34 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 302,00 0,55 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.295,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 416,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 110,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 20,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 365,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
1.552,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 228,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 3.285,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3.285,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 496,00 6,69 \X \X \X 

    200401 Medicamente 197,00 1,89 \X \X \X 
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    200402 Materiale sanitare 224,00 4,76 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 75,00 0,04 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 750,00 9,38 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 439,00 9,38 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 149,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 162,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 87,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 67,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 20,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 99,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 122,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 902,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 902,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.668,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    5702 Ajutoare sociale 3.668,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 630,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 3.038,00 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 

2020 

5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 5.971,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 928,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 5.043,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 758,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 968,70 0,00 600,00 600,00 600,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 968,70 0,00 600,00 600,00 600,00 

    7101 Active fixe 968,70 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 241,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 164,70 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 563,00 0,00 \X \X \X 

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 1.220,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 1.216,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 929,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 907,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 745,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 109,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 1,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 52,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 22,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 22,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2001 Bunuri si servicii 106,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 4,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 8,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 70,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 9,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 1,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
10,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 2,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 81,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 81,00 0,00 \X \X \X 
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    2004 Medicamente si materiale sanitare 22,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 11,00 0,00 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 8,00 0,00 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 3,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 34,00 0,00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 18,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 10,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 6,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 1,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 3,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 15,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 3,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5702 Ajutoare sociale 4,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 4,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 16,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 4,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 4,00 0,00 \X \X \X 

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 17.420,00 7,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 17.420,00 7,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 16.869,00 7,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.538,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 9.331,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 7.349,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 1.349,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 37,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 1,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 595,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 207,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 207,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.105,00 7,24 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 945,00 0,55 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 20,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 109,00 0,55 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 350,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 135,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 1,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

310,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 52,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 1.833,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 1.833,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 241,00 6,69 \X \X \X 

    200401 Medicamente 110,00 1,89 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 110,00 4,76 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 21,00 0,04 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 269,00 0,00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 170,00 0,00 \X \X \X 
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    200503 Lenjerie si accesorii de pat 53,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 46,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 10,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 10,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 39,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 705,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 705,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5702 Ajutoare sociale 3.064,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 110,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 2.954,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 162,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 551,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 551,00 0,00 \X \X \X 

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 54.203,70 11,72 33.600,00 33.600,00 33.600,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 53.790,00 11,72 33.000,00 33.000,00 33.000,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40.854,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 39.996,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 34.612,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 2.733,00 0,00 \X \X \X 

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 57,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 4,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 2.466,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 124,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 858,00 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 20,00 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1,00 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7,00 0,00 \X \X \X 

    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 
1,00 0,00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 827,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.785,00 11,72 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 3.131,00 2,34 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 98,00 2,34 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 185,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 875,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 272,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 110,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 18,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 341,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

1.232,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 174,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 1.371,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 1.371,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 233,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 76,00 0,00 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 106,00 0,00 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 51,00 0,00 \X \X \X 
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    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 447,00 9,38 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 251,00 9,38 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 86,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 110,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 76,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 56,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 20,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 5,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 86,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 68,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 194,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 194,00 0,00 \X \X \X 

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 600,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    5702 Ajutoare sociale 600,00 0,00 \X \X \X 

    570201 Ajutoare sociale in numerar 520,00 0,00 \X \X \X 

    570202 Ajutoare sociale in natura 80,00 0,00 \X \X \X 

    58 

TITLUL X   PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 

2020 

5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 5.971,00 0,00 \X \X \X 

    580201 Finantare nationala 928,00 0,00 \X \X \X 

    580202 Finantare externa nerambursabila 5.043,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 580,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 413,70 0,00 600,00 600,00 600,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 413,70 0,00 600,00 600,00 600,00 

    7101 Active fixe 413,70 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 241,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 160,70 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 12,00 0,00 \X \X \X 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -72.843,70 0,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 

9702 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9802 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9902 Deficit 72.843,70 0,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 

990296 Deficitul sectiunii de functionare 65.904,00 0,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 6.939,70 0,00 600,00 600,00 600,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 
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Anexa nr. 2 

 
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII PE ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024 

 
-mii lei- 

    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante 

      

  

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 537.494,98   423.710,00 440.053,00 457.298,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 285.389,28   251.857,00 263.164,00 274.873,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 285.389,28   251.857,00 263.164,00 274.873,00 

001310 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 205,00   218,00 229,00 240,00 

3010 Venituri din proprietate 205,00   218,00 229,00 240,00 

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 205,00   218,00 229,00 240,00 

30100530 
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 

catre institutiile publice 
205,00   218,00 229,00 240,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 285.184,28   251.639,00 262.935,00 274.633,00 

3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 282.927,20   250.220,00 261.458,00 273.102,00 

331008 Venituri din prestari de servicii 3.535,20   4.573,00 4.709,00 4.842,00 

331020 Venituri din cercetare 6,00   10,00 10,00 10,00 

331021 
Venituri din contractele incheiate cu casele de 

asigurari sociale de sanatate 
172.123,00   165.480,00 172.754,00 180.287,00 

331030 

Venituri din contractele incheiate cu directiile 

de sanatate publica din sume alocate de la 

bugetul de stat 

102.466,00   74.951,00 78.520,00 82.225,00 

331032 
Venituri din contractele incheiate cu institutiile 

de medicina legala 
4.791,00   5.196,00 5.455,00 5.728,00 

331050 
Alte venituri din prestari de servicii si alte 
activitati 

6,00   10,00 10,00 10,00 

3610 Diverse venituri 1.713,20   1.419,00 1.477,00 1.531,00 

361050 Alte venituri 1.713,20   1.419,00 1.477,00 1.531,00 

3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 543,88   0,00 0,00 0,00 

371001 Donatii si sponsorizari 543,88   0,00 0,00 0,00 

371003 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local (cu semnul minus) 

-1.592,00   -450,00 -500,00 -500,00 

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 1.592,00   450,00 500,00 500,00 

001510 II. VENITURI DIN CAPITAL 5,20   0,00 0,00 0,00 

3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 5,20   0,00 0,00 0,00 

391050 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 5,20   0,00 0,00 0,00 

001710 IV.  SUBVENTII 252.100,50   171.853,00 176.889,00 182.425,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
252.100,50   171.853,00 176.889,00 182.425,00 

4310 Subventii de la alte administratii 252.100,50   171.853,00 176.889,00 182.425,00 

431009 Subventii pentru institutii publice 33.367,00   29.596,00 29.561,00 29.874,00 

431010 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  
5.092,60   0,00 0,00 0,00 

431014 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
45.427,40   0,00 0,00 0,00 

431016 
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea investitiilor în sanatate 
1.423,00   0,00 0,00 0,00 

43101601 

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii în urgenta în 

sanatate 

1.423,00   0,00 0,00 0,00 

431019 
Subventii pentru institutii publice destinate 

sectiunii de dezvoltare 
1.160,00   0,00 0,00 0,00 

431033 
Subventii din bugetul Fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 

cresterilor salariale 

164.843,00   142.257,00 147.328,00 152.551,00 

431040 Sume alocate pentru stimulentul de risc. 787,50   0,00 0,00 0,00 
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4910 TOTAL CHELTUIELI 553.163,78 2.784,81 423.710,00 440.053,00 457.298,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 504.680,06 2.784,81 423.021,00 439.353,00 456.602,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 344.415,20 512,71 304.336,00 315.188,00 326.771,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 334.696,70 512,71 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 214.043,70 282,67 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 68.825,00 136,06 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 20.895,00 37,72 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 8.705,00 22,43 \X \X \X 

    100112 
Indemnizatii platite unor persoane din afara 

unitatii 
11,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 78,00 0,00 \X \X \X 

    100114 Indemnizatii de  detasare 200,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 11.535,00 16,51 \X \X \X 

    100129 Stimulentul de risc. 787,50 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 9.616,50 17,32 \X \X \X 

    1003 Contributii 9.718,50 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 2.245,60 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,20 0,00 \X \X \X 

    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
0,05 0,00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,05 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 7.472,50 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 157.531,86 2.272,10 118.485,00 123.960,00 129.611,00 

    2001 Bunuri si servicii 42.960,30 165,22 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 645,50 16,13 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 1.767,50 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 10.103,60 0,09 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 2.938,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 372,00 0,34 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 2.111,00 2,86 \X \X \X 

    200107 Transport 905,00 0,06 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.115,50 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
5.545,20 40,65 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
17.457,00 105,09 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 3.046,68 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 4.080,00 27,29 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3.765,00 27,29 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 315,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 92.260,08 1.807,52 \X \X \X 

    200401 Medicamente 49.184,08 1.375,38 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 19.308,00 347,89 \X \X \X 

    200403 Reactivi 19.974,00 83,65 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 3.794,00 0,60 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.310,00 2,20 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 350,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 487,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 2.473,00 2,20 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 107,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 102,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 5,00 0,00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 2.195,00 2,53 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 29,00 0,00 \X \X \X 
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    2012 Consultanta si expertiza 156,00 2,40 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 398,00 0,30 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 4.977,00 260,07 \X \X \X 

    2025 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 

din actiuni in reprezentarea intereselor statului, 
potrivit dispozitiilor legale 

4,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 4.008,80 4,57 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 21,30 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 15,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 1.082,00 3,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.890,50 1,57 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2.733,00 0,00 200,00 205,00 220,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
2.733,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.251,60 0,00 689,00 700,00 696,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 50.251,60 0,00 689,00 700,00 696,00 

    7101 Active fixe 49.678,60 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 3.183,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 43.989,30 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
931,80 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 1.574,50 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 573,00 0,00 \X \X \X 

    84 
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 

TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 
CURENT 

-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 
-1.767,88 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent SF 

-1.767,88 0,00 \X \X \X 

5010 Partea I-a Servicii publice generale 7.966,50 0,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 

5410 Alte servicii publice generale 7.966,50 0,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7.294,00 0,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.020,00 0,00 3.918,00 3.918,00 3.918,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.908,50 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 4.660,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 6,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 239,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 3,50 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 111,50 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 0,60 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,20 0,00 \X \X \X 

    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
0,05 0,00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,05 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 110,50 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.274,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

    2001 Bunuri si servicii 2.032,70 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 16,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 10,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 96,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 71,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 189,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 53,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 0,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22,50 0,00 \X \X \X 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 1.443,20 0,00 \X \X \X 
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functional 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

132,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 107,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 45,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 45,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 12,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 12,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 3,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 15,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 32,50 0,00 \X \X \X 

    2025 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 

din actiuni in reprezentarea intereselor statului, 

potrivit dispozitiilor legale 

4,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 22,80 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 9,30 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 3,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,50 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
0,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 507,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 407,00 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
100,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 165,50 0,00 \X \X \X 

541010 
Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
2.549,00 0,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 

541050 Alte servicii publice generale 5.417,50 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 545.197,28 2.784,81 419.492,00 435.835,00 453.080,00 

6510 Invatamant 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2001 Bunuri si servicii 10,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

10,00 0,00 \X \X \X 

651007 Invatamant nedefinibil prin nivel 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65100704 Invatamant special 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6610 Sanatate 516.473,28 2.784,81 395.466,00 411.796,00 429.032,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 469.816,06 2.784,81 394.936,00 411.261,00 428.492,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 322.378,20 512,71 282.518,00 293.370,00 304.953,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 313.147,20 512,71 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 195.053,70 282,67 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 67.667,00 136,06 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 20.768,00 37,72 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 8.705,00 22,43 \X \X \X 

    100112 
Indemnizatii platite unor persoane din afara 
unitatii 

11,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 61,00 0,00 \X \X \X 

    100114 Indemnizatii de  detasare 200,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 10.289,00 16,51 \X \X \X 

    100129 Stimulentul de risc. 787,50 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 9.605,00 17,32 \X \X \X 

    1003 Contributii 9.231,00 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 2.245,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6.986,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 144.936,86 2.272,10 112.318,00 117.786,00 123.429,00 
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    2001 Bunuri si servicii 33.810,60 165,22 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 544,50 16,13 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 1.488,50 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 8.179,60 0,09 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 2.682,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 121,00 0,34 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 2.035,00 2,86 \X \X \X 

    200107 Transport 870,00 0,06 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 844,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
3.523,00 40,65 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
13.523,00 105,09 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 2.721,68 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 2.940,00 27,29 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 2.940,00 27,29 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 92.259,08 1.807,52 \X \X \X 

    200401 Medicamente 49.183,08 1.375,38 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 19.308,00 347,89 \X \X \X 

    200403 Reactivi 19.974,00 83,65 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 3.794,00 0,60 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.998,00 2,20 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 260,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 486,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 2.252,00 2,20 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 70,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 65,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 5,00 0,00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 2.195,00 2,53 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 17,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 156,00 2,40 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 367,00 0,30 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 4.927,50 260,07 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 2.475,00 4,57 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 12,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 9,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 1.000,00 3,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.454,00 1,57 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2.501,00 0,00 100,00 105,00 110,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
2.501,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48.425,10 0,00 530,00 535,00 540,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 48.425,10 0,00 530,00 535,00 540,00 

    7101 Active fixe 48.417,60 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 3.131,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 43.327,30 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
762,80 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 1.196,50 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7,50 0,00 \X \X \X 

    84 
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 
-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 

TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 
-1.767,88 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent SF 
-1.767,88 0,00 \X \X \X 
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661006 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 516.473,28 2.784,81 395.466,00 411.796,00 429.032,00 

66100601 Spitale generale 513.307,28 2.784,81 392.685,00 409.005,00 425.883,00 

6610060101 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA SF. APOSTOL ANDREI 
388.232,80 1.523,10 281.158,00 295.212,00 309.974,00 

6610060102 
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 

CUVIOASA PARASCHEVA 
67.690,50 749,00 56.155,00 58.166,00 60.177,00 

6610060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 44.544,98 512,71 43.772,00 43.772,00 43.772,00 

6610060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 12.839,00 0,00 11.600,00 11.855,00 11.960,00 

66100603 Unitati medico-sociale 3.166,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

6710 Cultura, recreere si religie 20.969,00 0,00 16.776,00 16.789,00 16.798,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 20.007,00 0,00 16.767,00 16.774,00 16.782,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.241,00 0,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 11.970,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 11.166,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 47,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 11,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 746,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 271,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 271,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.619,00 0,00 3.867,00 3.874,00 3.882,00 

    2001 Bunuri si servicii 5.743,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 76,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 47,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.031,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 158,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 60,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 3,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 237,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
579,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
3.552,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 168,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 310,00 0,00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 310,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 1,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 1,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 94,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 94,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 19,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 19,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 0,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 7,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 11,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 17,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 1.249,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 82,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.167,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
147,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 962,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 962,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

    7101 Active fixe 562,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 52,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 255,00 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
69,00 0,00 \X \X \X 
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    710130 Alte active fixe 186,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 400,00 0,00 \X \X \X 

671003 Servicii culturale 20.969,00 0,00 16.776,00 16.789,00 16.798,00 

67100303 Muzee 13.668,00 0,00 11.776,00 11.789,00 11.798,00 

6710030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 1.916,00 0,00 2.009,00 2.015,00 2.016,00 

6710030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 3.282,00 0,00 3.167,00 3.174,00 3.182,00 

6710030303 
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII RASVAN ANGHELUTA 
8.470,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

67100330 Alte servicii culturale 7.301,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

6810 Asigurari si asistenta sociala 7.745,00 0,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7.553,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.110,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.776,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.671,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 3.164,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 1.111,00 0,00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 127,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 261,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 8,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 105,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 105,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.692,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.364,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 9,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 222,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 797,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 27,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 2,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 20,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 35,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
240,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 50,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 830,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 825,00 0,00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 5,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 173,00 0,00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 90,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 1,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 82,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 6,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 6,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 5,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 262,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 3,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 259,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  85,00 0,00 100,00 100,00 110,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
85,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

    7101 Active fixe 192,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 192,00 0,00 \X \X \X 

681012 Unitati de asistenta medico-sociale 7.745,00 0,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 

68101201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 7.745,00 0,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 
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9610 Rezerve, Excedent/Deficit -15.668,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 421,00 470,00 484,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 330,00 335,00 340,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 91,00 135,00 144,00 

9910 Deficit 15.668,80 0,00 421,00 470,00 484,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 15.024,80 0,00 91,00 135,00 144,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 644,00 0,00 330,00 335,00 340,00 

              

  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE           

000110 TOTAL VENITURI 487.887,38   423.260,00 439.553,00 456.798,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 283.797,28   251.407,00 262.664,00 274.373,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 283.797,28   251.407,00 262.664,00 274.373,00 

001310 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 205,00   218,00 229,00 240,00 

3010 Venituri din proprietate 205,00   218,00 229,00 240,00 

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 205,00   218,00 229,00 240,00 

30100530 
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 
catre institutiile publice 

205,00   218,00 229,00 240,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 283.592,28   251.189,00 262.435,00 274.133,00 

3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 282.927,20   250.220,00 261.458,00 273.102,00 

331008 Venituri din prestari de servicii 3.535,20   4.573,00 4.709,00 4.842,00 

331020 Venituri din cercetare 6,00   10,00 10,00 10,00 

331021 
Venituri din contractele incheiate cu casele de 
asigurari sociale de sanatate 

172.123,00   165.480,00 172.754,00 180.287,00 

331030 

Venituri din contractele incheiate cu directiile 

de sanatate publica din sume alocate de la 

bugetul de stat 

102.466,00   74.951,00 78.520,00 82.225,00 

331032 
Venituri din contractele incheiate cu institutiile 

de medicina legala 
4.791,00   5.196,00 5.455,00 5.728,00 

331050 
Alte venituri din prestari de servicii si alte 
activitati 

6,00   10,00 10,00 10,00 

3610 Diverse venituri 1.713,20   1.419,00 1.477,00 1.531,00 

361050 Alte venituri 1.713,20   1.419,00 1.477,00 1.531,00 

3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -1.048,12   -450,00 -500,00 -500,00 

371001 Donatii si sponsorizari 543,88   0,00 0,00 0,00 

371003 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 
local (cu semnul minus) 

-1.592,00   -450,00 -500,00 -500,00 

001710 IV.  SUBVENTII 204.090,10   171.853,00 176.889,00 182.425,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

204.090,10   171.853,00 176.889,00 182.425,00 

4310 Subventii de la alte administratii 204.090,10   171.853,00 176.889,00 182.425,00 

431009 Subventii pentru institutii publice 33.367,00   29.596,00 29.561,00 29.874,00 

431010 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  

5.092,60   0,00 0,00 0,00 

431033 

Subventii din bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 
cresterilor salariale 

164.843,00   142.257,00 147.328,00 152.551,00 

431040 Sume alocate pentru stimulentul de risc. 787,50   0,00 0,00 0,00 

              

4910 TOTAL CHELTUIELI 502.912,18 2.784,81 423.021,00 439.353,00 456.602,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 504.680,06 2.784,81 423.021,00 439.353,00 456.602,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 344.415,20 512,71 304.336,00 315.188,00 326.771,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 334.696,70 512,71 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 214.043,70 282,67 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 68.825,00 136,06 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 20.895,00 37,72 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 8.705,00 22,43 \X \X \X 

    100112 
Indemnizatii platite unor persoane din afara 

unitatii 
11,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 78,00 0,00 \X \X \X 
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    100114 Indemnizatii de  detasare 200,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 11.535,00 16,51 \X \X \X 

    100129 Stimulentul de risc. 787,50 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 9.616,50 17,32 \X \X \X 

    1003 Contributii 9.718,50 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 2.245,60 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,20 0,00 \X \X \X 

    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
0,05 0,00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,05 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 7.472,50 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 157.531,86 2.272,10 118.485,00 123.960,00 129.611,00 

    2001 Bunuri si servicii 42.960,30 165,22 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 645,50 16,13 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 1.767,50 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 10.103,60 0,09 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 2.938,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 372,00 0,34 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 2.111,00 2,86 \X \X \X 

    200107 Transport 905,00 0,06 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.115,50 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

5.545,20 40,65 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
17.457,00 105,09 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 3.046,68 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 4.080,00 27,29 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 3.765,00 27,29 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 315,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 92.260,08 1.807,52 \X \X \X 

    200401 Medicamente 49.184,08 1.375,38 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 19.308,00 347,89 \X \X \X 

    200403 Reactivi 19.974,00 83,65 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 3.794,00 0,60 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.310,00 2,20 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 350,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 487,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 2.473,00 2,20 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 107,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 102,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 5,00 0,00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 2.195,00 2,53 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 29,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 156,00 2,40 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 398,00 0,30 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 4.977,00 260,07 \X \X \X 

    2025 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 
din actiuni in reprezentarea intereselor statului, 

potrivit dispozitiilor legale 

4,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 4.008,80 4,57 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 21,30 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 15,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 1.082,00 3,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.890,50 1,57 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2.733,00 0,00 200,00 205,00 220,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap 2.733,00 0,00 \X \X \X 
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neincadrate 

    84 
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 

-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 

TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 
CURENT 

-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 
-1.767,88 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent SF 

-1.767,88 0,00 \X \X \X 

5010 Partea I-a Servicii publice generale 7.294,00 0,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 

5410 Alte servicii publice generale 7.294,00 0,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7.294,00 0,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.020,00 0,00 3.918,00 3.918,00 3.918,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.908,50 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 4.660,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 6,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 239,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 3,50 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 111,50 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 0,60 0,00 \X \X \X 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,00 \X \X \X 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,20 0,00 \X \X \X 

    100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

0,05 0,00 \X \X \X 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,05 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 110,50 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.274,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

    2001 Bunuri si servicii 2.032,70 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 16,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 10,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 96,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 71,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 189,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 53,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 0,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22,50 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
1.443,20 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

132,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 107,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 45,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 45,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 12,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 12,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 3,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 15,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 32,50 0,00 \X \X \X 

    2025 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 
din actiuni in reprezentarea intereselor statului, 

potrivit dispozitiilor legale 

4,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 22,80 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 9,30 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 3,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,50 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
0,00 0,00 \X \X \X 

541010 
Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
2.549,00 0,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 
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541050 Alte servicii publice generale 4.745,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 495.618,18 2.784,81 418.803,00 435.135,00 452.384,00 

6510 Invatamant 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2001 Bunuri si servicii 10,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
10,00 0,00 \X \X \X 

651007 Invatamant nedefinibil prin nivel 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65100704 Invatamant special 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6610 Sanatate 468.048,18 2.784,81 394.936,00 411.261,00 428.492,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 469.816,06 2.784,81 394.936,00 411.261,00 428.492,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 322.378,20 512,71 282.518,00 293.370,00 304.953,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 313.147,20 512,71 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 195.053,70 282,67 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 67.667,00 136,06 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 20.768,00 37,72 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 8.705,00 22,43 \X \X \X 

    100112 
Indemnizatii platite unor persoane din afara 

unitatii 
11,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 61,00 0,00 \X \X \X 

    100114 Indemnizatii de  detasare 200,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 10.289,00 16,51 \X \X \X 

    100129 Stimulentul de risc. 787,50 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 9.605,00 17,32 \X \X \X 

    1003 Contributii 9.231,00 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 2.245,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6.986,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 144.936,86 2.272,10 112.318,00 117.786,00 123.429,00 

    2001 Bunuri si servicii 33.810,60 165,22 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 544,50 16,13 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 1.488,50 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 8.179,60 0,09 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 2.682,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 121,00 0,34 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 2.035,00 2,86 \X \X \X 

    200107 Transport 870,00 0,06 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 844,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

3.523,00 40,65 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
13.523,00 105,09 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 2.721,68 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 2.940,00 27,29 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 2.940,00 27,29 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 92.259,08 1.807,52 \X \X \X 

    200401 Medicamente 49.183,08 1.375,38 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 19.308,00 347,89 \X \X \X 

    200403 Reactivi 19.974,00 83,65 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 3.794,00 0,60 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.998,00 2,20 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 260,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 486,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 2.252,00 2,20 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 70,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 65,00 0,00 \X \X \X 
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    200602 Deplasari în strainatate 5,00 0,00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 2.195,00 2,53 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 17,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 156,00 2,40 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 367,00 0,30 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 4.927,50 260,07 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 2.475,00 4,57 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 12,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 9,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 1.000,00 3,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.454,00 1,57 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  2.501,00 0,00 100,00 105,00 110,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
2.501,00 0,00 \X \X \X 

    84 
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) 
-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 

TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 
CURENT 

-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 
-1.767,88 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent SF 

-1.767,88 0,00 \X \X \X 

661006 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 468.048,18 2.784,81 394.936,00 411.261,00 428.492,00 

66100601 Spitale generale 464.882,18 2.784,81 392.155,00 408.470,00 425.343,00 

6610060101 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA SF. APOSTOL ANDREI 
345.999,50 1.523,10 281.158,00 295.212,00 309.974,00 

6610060102 
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 

CUVIOASA PARASCHEVA 
62.666,00 749,00 55.845,00 57.851,00 59.857,00 

6610060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 43.761,68 512,71 43.552,00 43.552,00 43.552,00 

6610060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 12.455,00 0,00 11.600,00 11.855,00 11.960,00 

66100603 Unitati medico-sociale 3.166,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

6710 Cultura, recreere si religie 20.007,00 0,00 16.767,00 16.774,00 16.782,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 20.007,00 0,00 16.767,00 16.774,00 16.782,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.241,00 0,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 11.970,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 11.166,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 47,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 11,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 746,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 271,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 271,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.619,00 0,00 3.867,00 3.874,00 3.882,00 

    2001 Bunuri si servicii 5.743,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 76,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 47,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.031,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 158,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 60,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 3,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 237,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
579,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
3.552,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 168,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 310,00 0,00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 310,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 1,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 1,00 0,00 \X \X \X 
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    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 94,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 94,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 19,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 19,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 0,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 7,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 11,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 17,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 1.249,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 82,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.167,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
147,00 0,00 \X \X \X 

671003 Servicii culturale 20.007,00 0,00 16.767,00 16.774,00 16.782,00 

67100303 Muzee 13.127,00 0,00 11.767,00 11.774,00 11.782,00 

6710030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 1.800,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

6710030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 3.168,00 0,00 3.167,00 3.174,00 3.182,00 

6710030303 
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII RASVAN ANGHELUTA 
8.159,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

67100330 Alte servicii culturale 6.880,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

6810 Asigurari si asistenta sociala 7.553,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.110,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7.553,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.110,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.776,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.671,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 3.164,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 1.111,00 0,00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 127,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 261,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 8,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 105,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 105,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.692,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.364,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 9,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 222,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 797,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 27,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 2,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 20,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 35,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
240,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 50,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 830,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 825,00 0,00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 5,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 173,00 0,00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 90,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 1,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 82,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 6,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 6,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 5,00 0,00 \X \X \X 
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    2030 Alte cheltuieli 262,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 3,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 259,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  85,00 0,00 100,00 100,00 110,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neincadrate 

85,00 0,00 \X \X \X 

681012 Unitati de asistenta medico-sociale 7.553,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.110,00 

68101201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 7.553,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.110,00 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -15.024,80 0,00 239,00 200,00 196,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 330,00 335,00 340,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 330,00 335,00 340,00 

9910 Deficit 15.024,80 0,00 91,00 135,00 144,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 15.024,80 0,00 91,00 135,00 144,00 

              

  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE           

000110 TOTAL VENITURI 49.607,60   450,00 500,00 500,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 1.592,00   450,00 500,00 500,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 1.592,00   450,00 500,00 500,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.592,00   450,00 500,00 500,00 

3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 1.592,00   450,00 500,00 500,00 

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 1.592,00   450,00 500,00 500,00 

001510 II. VENITURI DIN CAPITAL 5,20   0,00 0,00 0,00 

3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 5,20   0,00 0,00 0,00 

391050 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 5,20   0,00 0,00 0,00 

001710 IV.  SUBVENTII 48.010,40   0,00 0,00 0,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
48.010,40   0,00 0,00 0,00 

4310 Subventii de la alte administratii 48.010,40   0,00 0,00 0,00 

431014 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea  
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

45.427,40   0,00 0,00 0,00 

431016 
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea investitiilor în sanatate 
1.423,00   0,00 0,00 0,00 

43101601 

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii în urgenta în 
sanatate 

1.423,00   0,00 0,00 0,00 

431019 
Subventii pentru institutii publice destinate 

sectiunii de dezvoltare 
1.160,00   0,00 0,00 0,00 

              

4910 TOTAL CHELTUIELI 50.251,60 0,00 689,00 700,00 696,00 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.251,60 0,00 689,00 700,00 696,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 50.251,60 0,00 689,00 700,00 696,00 

    7101 Active fixe 49.678,60 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 3.183,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 43.989,30 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
931,80 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 1.574,50 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 573,00 0,00 \X \X \X 

5010 Partea I-a Servicii publice generale 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

5410 Alte servicii publice generale 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 507,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 407,00 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
100,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 165,50 0,00 \X \X \X 

541050 Alte servicii publice generale 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 49.579,10 0,00 689,00 700,00 696,00 

6610 Sanatate 48.425,10 0,00 530,00 535,00 540,00 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48.425,10 0,00 530,00 535,00 540,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 48.425,10 0,00 530,00 535,00 540,00 

    7101 Active fixe 48.417,60 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 3.131,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 43.327,30 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

762,80 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 1.196,50 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7,50 0,00 \X \X \X 

661006 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 48.425,10 0,00 530,00 535,00 540,00 

66100601 Spitale generale 48.425,10 0,00 530,00 535,00 540,00 

6610060101 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA SF. APOSTOL ANDREI 
42.233,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

6610060102 
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF 

CUVIOASA PARASCHEVA 
5.024,50 0,00 310,00 315,00 320,00 

6610060103 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 783,30 0,00 220,00 220,00 220,00 

6610060110 SPITALUL ORASENESC TÂRGU BUJOR 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6710 Cultura, recreere si religie 962,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 962,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 962,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

    7101 Active fixe 562,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 52,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 255,00 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
69,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 186,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 400,00 0,00 \X \X \X 

671003 Servicii culturale 962,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

67100303 Muzee 541,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

6710030301 MUZEUL DE ARTA VIZUALA 116,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

6710030302 MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6710030303 
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII RASVAN ANGHELUTA 
311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67100330 Alte servicii culturale 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6810 Asigurari si asistenta sociala 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

    7101 Active fixe 192,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 192,00 0,00 \X \X \X 

681012 Unitati de asistenta medico-sociale 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

68101201 UNITATEA MEDICO-SOCIALA GANESTI 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -644,00 0,00 -239,00 -200,00 -196,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 91,00 135,00 144,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 91,00 135,00 144,00 

9910 Deficit 644,00 0,00 330,00 335,00 340,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 644,00 0,00 330,00 335,00 340,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 
 

 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  
din care credite bugetare destinate 

stingerii platilor restante 
      

 

A B 1 2 3 4 5 
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SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 2.444,00   1.018,00 1.018,00 1.018,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 10,00   18,00 18,00 18,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 10,00   18,00 18,00 18,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10,00   18,00 18,00 18,00 

3310 
Venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
6,00   10,00 10,00 10,00 

331050 
Alte venituri din prestari de servicii si alte 
activitati 

6,00   10,00 10,00 10,00 

3610 Diverse venituri 4,00   8,00 8,00 8,00 

361050 Alte venituri 4,00   8,00 8,00 8,00 

001710 IV.  SUBVENTII 2.434,00   1.000,00 1.000,00 1.000,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
2.434,00   1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4310 Subventii de la alte administratii 2.434,00   1.000,00 1.000,00 1.000,00 

431009 Subventii pentru institutii publice 2.434,00   1.000,00 1.000,00 1.000,00 

              

5410 Alte servicii publice generale 2.549,00 0,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.549,00 0,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.420,00 0,00 918,00 918,00 918,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 2.364,00 0,00 \X \X \X 

    

100101 
Salarii de baza 2.271,00 0,00 \X \X \X 

    
100113 

Drepturi de delegare 6,00 0,00 \X \X \X 

    

100117 
Indemnizatii de hrana 87,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 56,00 0,00 \X \X \X 

    

100301 
Contributii de asigurari sociale de stat 0,60 0,00 \X \X \X 

    
100302 

Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,00 \X \X \X 

    

100303 
Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,20 0,00 \X \X \X 

    
100304 

Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

0,05 0,00 \X \X \X 

    

100306 
Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,05 0,00 \X \X \X 

    
100307 

Contributia asiguratorie pentru munca 55,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 129,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    2001 Bunuri si servicii 87,00 0,00 \X \X \X 

    
200101 

Furnituri de birou 7,00 0,00 \X \X \X 

    

200103 
Încalzit, Iluminat si forta motrica 1,00 0,00 \X \X \X 

    
200104 

Apa, canal si salubritate 1,00 0,00 \X \X \X 

    

200105 
Carburanti si lubrifianti 8,00 0,00 \X \X \X 

    
200106 

Piese de schimb 3,00 0,00 \X \X \X 

    

200108 
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,00 0,00 \X \X \X 

    

200109 

Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
16,00 0,00 \X \X \X 

    

200130 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
46,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 7,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

    
200530 

Alte obiecte de inventar 10,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 8,00 0,00 \X \X \X 

    

200601 
Deplasari interne, detasari, transferari 8,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 10,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 2,50 0,00 \X \X \X 
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    2030 Alte cheltuieli 3,50 0,00 \X \X \X 

    
203003 

Prime de asigurare non-viata 3,00 0,00 \X \X \X 

    

203030 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,50 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 

 SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite bugetare 

destinate stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 4.722,50   3.200,00 3.200,00 3.200,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 358,50   200,00 200,00 200,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 358,50   200,00 200,00 200,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 358,50   200,00 200,00 200,00 

3610 Diverse venituri 358,50   200,00 200,00 200,00 

361050 Alte venituri 358,50   200,00 200,00 200,00 

371003 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 
(cu semnul minus) 

-22,50   0,00 0,00 0,00 

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 22,50   0,00 0,00 0,00 

001710 IV.  SUBVENTII 4.364,00   3.000,00 3.000,00 3.000,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
4.364,00   3.000,00 3.000,00 3.000,00 

4310 Subventii de la alte administratii 4.364,00   3.000,00 3.000,00 3.000,00 

431009 Subventii pentru institutii publice 3.799,00   3.000,00 3.000,00 3.000,00 

431019 
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii 

de dezvoltare 
565,00   0,00 0,00 0,00 

              

5410 Alte servicii publice generale 5.417,50 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 4.745,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.600,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 2.544,50 0,00 \X \X \X 

    

100101 
Salarii de baza 2.389,00 0,00 \X \X \X 

    
100113 

Drepturi de delegare 0,00 0,00 \X \X \X 

    

100117 
Indemnizatii de hrana 152,00 0,00 \X \X \X 

    

100130 
Alte drepturi salariale in bani 3,50 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 55,50 0,00 \X \X \X 

    
100307 

Contributia asiguratorie pentru munca 55,50 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.145,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.945,70 0,00 \X \X \X 

    

200101 
Furnituri de birou 9,00 0,00 \X \X \X 

    

200102 
Materiale pentru curatenie 10,00 0,00 \X \X \X 
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200103 
Încalzit, Iluminat si forta motrica 95,00 0,00 \X \X \X 

    

200104 
Apa, canal si salubritate 70,00 0,00 \X \X \X 

    

200105 
Carburanti si lubrifianti 181,00 0,00 \X \X \X 

    

200106 
Piese de schimb 50,00 0,00 \X \X \X 

    

200107 
Transport 0,00 0,00 \X \X \X 

    

200108 
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 17,50 0,00 \X \X \X 

    
200109 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.427,20 0,00 \X \X \X 

    

200130 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
86,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 100,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 35,00 0,00 \X \X \X 

    

200530 
Alte obiecte de inventar 35,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 4,00 0,00 \X \X \X 

    

200601 
Deplasari interne, detasari, transferari 4,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 5,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 30,00 0,00 \X \X \X 

    2025 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

4,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 19,30 0,00 \X \X \X 

    
203001 

Reclama si publicitate 9,30 0,00 \X \X \X 

    

203030 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 0,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 507,00 0,00 \X \X \X 

    

710102 
Masini, echipamente si mijloace de transport 407,00 0,00 \X \X \X 

    

710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 100,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 165,50 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 

 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “SF. APOSTOL ANDREI” 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 377.508,80   281.158,00 295.212,00 309.974,00 
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000210 I.  VENITURI CURENTE 212.703,00   180.831,00 189.869,00 199.363,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 212.703,00   180.831,00 189.869,00 199.363,00 

001310 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 188,00   210,00 220,00 230,00 

3010 Venituri din proprietate 188,00   210,00 220,00 230,00 

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 188,00   210,00 220,00 230,00 

30100530 
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 

catre institutiile publice 
188,00   210,00 220,00 230,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 212.515,00   180.621,00 189.649,00 199.133,00 

3310 
Venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
212.507,00   180.621,00 189.649,00 199.133,00 

331008 Venituri din prestari de servicii 2.438,00   2.334,00 2.450,00 2.573,00 

331021 
Venituri din contractele incheiate cu casele de 
asigurari sociale de sanatate 

126.815,00   123.480,00 129.654,00 136.137,00 

331030 

Venituri din contractele incheiate cu directiile 

de sanatate publica din sume alocate de la 
bugetul de stat 

78.463,00   49.611,00 52.090,00 54.695,00 

331032 
Venituri din contractele incheiate cu 

institutiile de medicina legala 
4.791,00   5.196,00 5.455,00 5.728,00 

3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 8,00   0,00 0,00 0,00 

371001 Donatii si sponsorizari 8,00   0,00 0,00 0,00 

371003 

Varsaminte din sectiunea de functionare 

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local (cu semnul minus) 

-1.086,00   0,00 0,00 0,00 

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 1.086,00   0,00 0,00 0,00 

001710 IV.  SUBVENTII 164.805,80   100.327,00 105.343,00 110.611,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
164.805,80   100.327,00 105.343,00 110.611,00 

4310 Subventii de la alte administratii 164.805,80   100.327,00 105.343,00 110.611,00 

431010 
Subventii din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii  

1.819,00   0,00 0,00 0,00 

431014 
Subventii din bugetele locale pentru 
finantarea  cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 

39.724,30   0,00 0,00 0,00 

431016 
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea investitiilor în sanatate 
1.423,00   0,00 0,00 0,00 

43101601 

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii în urgenta în 
sanatate 

1.423,00   0,00 0,00 0,00 

431033 

Subventii din bugetul Fondului national unic 

de asigurari sociale de sanatate pentru 

acoperirea cresterilor salariale 

121.052,00   100.327,00 105.343,00 110.611,00 

431040 Sume alocate pentru stimulentul de risc. 787,50   0,00 0,00 0,00 

              

6610 Sanatate 388.232,80 1.523,10 281.158,00 295.212,00 309.974,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 347.767,38 1.523,10 281.158,00 295.212,00 309.974,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 246.405,20 0,00 212.853,00 223.495,00 234.670,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 239.955,20 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 151.872,70 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 49.000,00 0,00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 16.200,00 0,00 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 6.700,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 60,00 0,00 \X \X \X 

    100114 Indemnizatii de  detasare 200,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 7.900,00 0,00 \X \X \X 

    100129 Stimulentul de risc. 787,50 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 7.235,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 6.450,00 0,00 \X \X \X 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 1.050,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 5.400,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 99.442,18 1.523,10 68.305,00 71.717,00 75.304,00 

    2001 Bunuri si servicii 23.971,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 220,00 0,00 \X \X \X 
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    200102 Materiale pentru curatenie 1.110,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 5.700,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 2.000,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 40,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 1.900,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 850,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 713,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

970,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
10.468,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 1.144,80 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 1.600,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 1.600,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 66.820,38 1.523,10 \X \X \X 

    200401 Medicamente 30.649,38 1.240,54 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 17.671,00 282,56 \X \X \X 

    200403 Reactivi 15.500,00 0,00 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 3.000,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.650,00 0,00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 160,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 290,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 1.200,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 20,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 15,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 5,00 0,00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 1.900,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 200,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 180,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 1.950,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 850,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.100,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
1.920,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 42.233,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 42.233,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 42.233,30 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 420,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 40.589,50 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

723,80 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 500,00 0,00 \X \X \X 

    84 

PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 
CURENT (85.01) 

-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    85 

TITLUL XIX  PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 
CURENT 

-1.767,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    8501 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 

in anul curent 
-1.767,88 0,00 \X \X \X 

    850101 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 
in anul curent SF 

-1.767,88 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -10.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 10.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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991096 Deficitul sectiunii de functionare 10.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 *Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 

 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE “SF. CUV. PARASCHEVA” 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 67.130,50   56.155,00 58.166,00 60.177,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 38.896,00   38.155,00 40.166,00 42.177,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 38.896,00   38.155,00 40.166,00 42.177,00 

001310 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 4,00   5,00 6,00 7,00 

3010 Venituri din proprietate 4,00   5,00 6,00 7,00 

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 4,00   5,00 6,00 7,00 

30100530 
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 

catre institutiile publice 
4,00   5,00 6,00 7,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 38.892,00   38.150,00 40.160,00 42.170,00 

3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 38.822,00   38.150,00 40.160,00 42.170,00 

331008 Venituri din prestari de servicii 248,00   140,00 150,00 160,00 

331020 Venituri din cercetare 6,00   10,00 10,00 10,00 

331021 
Venituri din contractele incheiate cu casele de 

asigurari sociale de sanatate 
21.808,00   20.000,00 21.000,00 22.000,00 

331030 
Venituri din contractele incheiate cu directiile 
de sanatate publica din sume alocate de la 

bugetul de stat 

16.760,00   18.000,00 19.000,00 20.000,00 

3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70,00   0,00 0,00 0,00 

371001 Donatii si sponsorizari 70,00   0,00 0,00 0,00 

371003 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 
local (cu semnul minus) 

-303,00   -200,00 -200,00 -200,00 

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 303,00   200,00 200,00 200,00 

001710 IV.  SUBVENTII 28.234,50   18.000,00 18.000,00 18.000,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

28.234,50   18.000,00 18.000,00 18.000,00 

4310 Subventii de la alte administratii 28.234,50   18.000,00 18.000,00 18.000,00 

431010 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  

1.513,00   0,00 0,00 0,00 

431014 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
4.721,50   0,00 0,00 0,00 

431033 
Subventii din bugetul Fondului national unic 
de asigurari sociale de sanatate pentru 

acoperirea cresterilor salariale 

22.000,00   18.000,00 18.000,00 18.000,00 

              

6610 Sanatate 67.690,50 749,00 56.155,00 58.166,00 60.177,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 62.666,00 749,00 55.845,00 57.851,00 59.857,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33.322,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 31.457,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 19.363,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 7.601,00 0,00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 1.835,00 0,00 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 500,00 0,00 \X \X \X 

    100112 
Indemnizatii platite unor persoane din afara 
unitatii 

3,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 1.030,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 1.125,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 1.865,00 0,00 \X \X \X 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

 
A B 1 2 3 4 5 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 1.195,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 670,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 29.079,00 749,00 30.845,00 32.851,00 34.857,00 

    2001 Bunuri si servicii 4.789,00 165,22 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 245,50 16,13 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 231,50 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.082,00 0,09 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 300,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 17,00 0,34 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 40,00 2,86 \X \X \X 

    200107 Transport 20,00 0,06 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 73,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
775,00 40,65 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
2.005,00 105,09 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 623,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 560,00 27,29 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 560,00 27,29 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 18.510,00 284,42 \X \X \X 

    200401 Medicamente 15.847,00 134,84 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 598,00 65,33 \X \X \X 

    200403 Reactivi 1.785,00 83,65 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 280,00 0,60 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 579,00 2,20 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 40,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 76,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 463,00 2,20 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 40,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 40,00 0,00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 265,00 2,53 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 8,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 84,00 2,40 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 57,00 0,30 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 3.193,00 260,07 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 371,00 4,57 \X \X \X 

    203004 Chirii 135,00 3,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 236,00 1,57 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
265,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.024,50 0,00 310,00 315,00 320,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 5.024,50 0,00 310,00 315,00 320,00 

    7101 Active fixe 5.024,50 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 2.587,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 1.860,50 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
39,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 538,00 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 110,00 115,00 120,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 110,00 115,00 120,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 560,00 0,00 110,00 115,00 120,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 110,00 115,00 120,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 

 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 44.511,48   43.772,00 43.772,00 43.772,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 26.911,08   25.772,00 25.772,00 25.772,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 26.911,08   25.772,00 25.772,00 25.772,00 

001310 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 3,00   3,00 3,00 3,00 

3010 Venituri din proprietate 3,00   3,00 3,00 3,00 

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 3,00   3,00 3,00 3,00 

30100530 
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 

institutiile publice 
3,00   3,00 3,00 3,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 26.908,08   25.769,00 25.769,00 25.769,00 

3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 26.442,20   25.769,00 25.769,00 25.769,00 

331008 Venituri din prestari de servicii 736,20   1.969,00 1.969,00 1.969,00 

331021 
Venituri din contractele incheiate cu casele de 
asigurari sociale de sanatate 

19.373,00   17.500,00 17.500,00 17.500,00 

331030 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de 

sanatate publica din sume alocate de la bugetul 

de stat 

6.333,00   6.300,00 6.300,00 6.300,00 

3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 465,88   0,00 0,00 0,00 

371001 Donatii si sponsorizari 465,88   0,00 0,00 0,00 

371003 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local (cu semnul minus) 

-180,50   0,00 0,00 0,00 

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 180,50   0,00 0,00 0,00 

001510 II. VENITURI DIN CAPITAL 5,20   0,00 0,00 0,00 

3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 5,20   0,00 0,00 0,00 

391050 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 5,20   0,00 0,00 0,00 

001710 IV.  SUBVENTII 17.595,20   18.000,00 18.000,00 18.000,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
17.595,20   18.000,00 18.000,00 18.000,00 

4310 Subventii de la alte administratii 17.595,20   18.000,00 18.000,00 18.000,00 

431010 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  
977,60   0,00 0,00 0,00 

431014 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea  

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
597,60   0,00 0,00 0,00 

431033 

Subventii din bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 

cresterilor salariale 

16.020,00   18.000,00 18.000,00 18.000,00 

              

6610 Sanatate 44.544,98 512,71 43.772,00 43.772,00 43.772,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 43.761,68 512,71 43.552,00 43.552,00 43.552,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31.014,00 512,71 33.214,00 33.214,00 33.214,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 30.343,00 512,71 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 16.470,00 282,67 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 9.140,00 136,06 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 1.760,00 37,72 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 1.025,00 22,43 \X \X \X 

    100112 
Indemnizatii platite unor persoane din afara 

unitatii 
8,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 1,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 954,00 16,51 \X \X \X 
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    100130 Alte drepturi salariale in bani 985,00 17,32 \X \X \X 

    1003 Contributii 671,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 671,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.527,68 0,00 10.338,00 10.338,00 10.338,00 

    2001 Bunuri si servicii 3.941,60 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 54,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 127,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.087,60 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 322,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 22,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 85,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
1.158,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
1.040,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 830,88 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 700,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 700,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 4.731,70 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 1.991,70 0,00 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 392,00 0,00 \X \X \X 

    200403 Reactivi 2.209,00 0,00 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 139,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 569,00 0,00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 40,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 90,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 439,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 2,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 90,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 1.528,50 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 133,00 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 8,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 15,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 110,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neincadrate 

220,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 783,30 0,00 220,00 220,00 220,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 783,30 0,00 220,00 220,00 220,00 

    7101 Active fixe 775,80 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 124,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 493,30 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 158,50 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7,50 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 33,50 0,00 220,00 220,00 220,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 
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 SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite 

bugetare destinate 

stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 12.088,00   11.600,00 11.855,00 11.960,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 5.150,00   5.670,00 5.870,00 6.020,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 5.150,00   5.670,00 5.870,00 6.020,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5.150,00   5.670,00 5.870,00 6.020,00 

3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 5.150,00   5.670,00 5.870,00 6.020,00 

331008 Venituri din prestari de servicii 113,00   130,00 140,00 140,00 

331021 
Venituri din contractele incheiate cu casele de 
asigurari sociale de sanatate 

4.127,00   4.500,00 4.600,00 4.650,00 

331030 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de 

sanatate publica din sume alocate de la bugetul 

de stat 

910,00   1.040,00 1.130,00 1.230,00 

001710 IV.  SUBVENTII 6.938,00   5.930,00 5.985,00 5.940,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
6.938,00   5.930,00 5.985,00 5.940,00 

4310 Subventii de la alte administratii 6.938,00   5.930,00 5.985,00 5.940,00 

431010 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  
783,00   0,00 0,00 0,00 

431014 
Subventii din bugetele locale pentru finantarea  
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

384,00   0,00 0,00 0,00 

431033 

Subventii din bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 

cresterilor salariale 

5.771,00   5.930,00 5.985,00 5.940,00 

              

6610 Sanatate 12.839,00 0,00 11.600,00 11.855,00 11.960,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 12.455,00 0,00 11.600,00 11.855,00 11.960,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.358,00 0,00 9.000,00 9.200,00 9.250,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 9.158,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 6.200,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 1.060,00 0,00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 830,00 0,00 \X \X \X 

    100111 Fond aferent platii cu ora 480,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 335,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 253,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 200,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 200,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.001,00 0,00 2.500,00 2.550,00 2.600,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.109,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 25,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 20,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 310,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 60,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 42,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 10,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
620,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

10,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 123,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 80,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 80,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 1.310,00 0,00 \X \X \X 
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    200401 Medicamente 455,00 0,00 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 340,00 0,00 \X \X \X 

    200403 Reactivi 480,00 0,00 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 35,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 200,00 0,00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 20,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 30,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 150,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 8,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 8,00 0,00 \X \X \X 

    2009 Materiale de laborator 30,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 \X \X \X 

    2012 Consultanta si expertiza 72,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 20,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 26,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 21,00 0,00 \X \X \X 

    203001 Reclama si publicitate 4,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 9,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  96,00 0,00 100,00 105,00 110,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
96,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 384,00 0,00 \X \X \X 

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 384,00 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite bugetare 

destinate stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 1.897,70   2.009,00 2.015,00 2.016,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 3,70   9,00 15,00 16,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 3,70   9,00 15,00 16,00 

001410 
C2.  VANZARI DE BUNURI SI 

SERVICII 
3,70   9,00 15,00 16,00 

3610 Diverse venituri 3,70   9,00 15,00 16,00 

361050 Alte venituri 3,70   9,00 15,00 16,00 

001710 IV.  SUBVENTII 1.894,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

1.894,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00 

4310 Subventii de la alte administratii 1.894,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00 

431009 Subventii pentru institutii publice 1.778,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00 

431019 Subventii pentru institutii publice 116,00   0,00 0,00 0,00 
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destinate sectiunii de dezvoltare 

              

6710 Cultura, recreere si religie 1.916,00 0,00 2.009,00 2.015,00 2.016,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 1.800,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    10 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

1.350,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 1.321,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 1.226,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 1,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 94,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 29,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 29,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 450,00 0,00 400,00 400,00 400,00 

    2001 Bunuri si servicii 313,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 4,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 5,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 103,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 10,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 6,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 2,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu 

caracter functional 
148,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

23,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 8,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 14,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 4,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 2,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 107,00 0,00 \X \X \X 

    203004 Chirii 82,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 116,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

    71 
TITLUL XIII  ACTIVE 

NEFINANCIARE 
116,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

    7101 Active fixe 116,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 116,00 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 18,30 0,00 9,00 15,00 16,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 9,00 15,00 16,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 

 MUZEUL DE ISTORIE “PAUL PĂLTĂNEA” 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite bugetare 

destinate stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 
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SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 2.952,00   3.167,00 3.174,00 3.182,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 100,00   202,00 204,00 207,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 100,00   202,00 204,00 207,00 

001410 
C2.  VANZARI DE BUNURI SI 

SERVICII 
100,00   202,00 204,00 207,00 

3610 Diverse venituri 100,00   202,00 204,00 207,00 

361050 Alte venituri 100,00   202,00 204,00 207,00 

001710 IV.  SUBVENTII 2.852,00   2.965,00 2.970,00 2.975,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
2.852,00   2.965,00 2.970,00 2.975,00 

4310 Subventii de la alte administratii 2.852,00   2.965,00 2.970,00 2.975,00 

431009 Subventii pentru institutii publice 2.684,00   2.965,00 2.970,00 2.975,00 

431019 
Subventii pentru institutii publice 
destinate sectiunii de dezvoltare 

168,00   0,00 0,00 0,00 

              

6710 Cultura, recreere si religie 3.282,00 0,00 3.167,00 3.174,00 3.182,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 3.168,00 0,00 3.167,00 3.174,00 3.182,00 

    10 
TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 
2.368,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 2.316,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 2.144,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 40,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 2,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 130,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 52,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 52,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 800,00 0,00 867,00 874,00 882,00 

    2001 Bunuri si servicii 720,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 5,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 5,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 140,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 17,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 11,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 1,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 13,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu 

caracter functional 
370,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

158,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 40,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 24,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 24,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 8,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 8,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 0,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 7,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 
TITLUL XIII  ACTIVE 

NEFINANCIARE 
114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 114,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 42,00 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
64,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 8,00 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 

 COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite bugetare 

destinate stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 8.470,00   6.600,00 6.600,00 6.600,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 662,00   600,00 600,00 600,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 662,00   600,00 600,00 600,00 

001410 
C2.  VANZARI DE BUNURI SI 

SERVICII 
662,00   600,00 600,00 600,00 

3610 Diverse venituri 662,00   600,00 600,00 600,00 

361050 Alte venituri 662,00   600,00 600,00 600,00 

001710 IV.  SUBVENTII 7.808,00   6.000,00 6.000,00 6.000,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

7.808,00   6.000,00 6.000,00 6.000,00 

4310 Subventii de la alte administratii 7.808,00   6.000,00 6.000,00 6.000,00 

431009 Subventii pentru institutii publice 7.497,00   6.000,00 6.000,00 6.000,00 

431019 
Subventii pentru institutii publice destinate 
sectiunii de dezvoltare 

311,00   0,00 0,00 0,00 

6710 Cultura, recreere si religie 8.470,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 8.159,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.100,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.010,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 3.750,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 7,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 1,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 252,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 90,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 90,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.979,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

    2001 Bunuri si servicii 3.504,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 20,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 19,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 668,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 110,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 23,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 169,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
1,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 

2.494,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 20,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 310,00 0,00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 310,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 1,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 1,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 16,00 0,00 \X \X \X 
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    200530 Alte obiecte de inventar 16,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 2,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 126,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 126,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
80,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 311,00 0,00 \X \X \X 

    710102 
Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
255,00 0,00 \X \X \X 

    710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
5,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 51,00 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 

 

CENTRUL CULTURAL DUNĂREA DE JOS 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite bugetare 

destinate stingerii platilor 

restante 

      

 

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 5.300,00   5.000,00 5.000,00 5.000,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 330,00   150,00 200,00 250,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 330,00   150,00 200,00 250,00 

001410 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 330,00   150,00 200,00 250,00 

3610 Diverse venituri 330,00   150,00 200,00 250,00 

361050 Alte venituri 330,00   150,00 200,00 250,00 

371003 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

(cu semnul minus) 

0,00   -250,00 -300,00 -300,00 

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 0,00   250,00 300,00 300,00 

001710 IV.  SUBVENTII 4.970,00   4.850,00 4.800,00 4.750,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
4.970,00   4.850,00 4.800,00 4.750,00 

4310 Subventii de la alte administratii 4.970,00   4.850,00 4.800,00 4.750,00 

431009 Subventii pentru institutii publice 4.970,00   4.850,00 4.800,00 4.750,00 

              

6710 Cultura, recreere si religie 7.283,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 6.862,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.423,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.323,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 4.046,00 0,00 \X \X \X 

    100113 Drepturi de delegare 7,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 270,00 0,00 \X \X \X 
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    1003 Contributii 100,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 100,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.372,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.206,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 47,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 18,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 120,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 21,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 20,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 43,00 0,00 \X \X \X 

    200109 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

60,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 
877,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 100,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 40,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 40,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 5,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5,00 0,00 \X \X \X 

    200602 Deplasari în strainatate 0,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 4,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 2,00 0,00 \X \X \X 

    2014 Protectia muncii 17,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 998,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 998,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 67,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    71 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    7101 Active fixe 21,00 0,00 \X \X \X 

    710101 Constructii 10,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 11,00 0,00 \X \X \X 

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 400,00 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -1.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

9910 Deficit 1.983,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 1.562,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 

 

 

UNITATEA MEDICO – SOCIALĂ GĂNEŞTI 

-mii lei- 
    Buget 2021 Estimari 

    Prevederi anuale 2022 2023 2024 

Cod Denumire indicator Program an  

din care credite bugetare 

destinate stingerii platilor 

restante 

      

  

A B 1 2 3 4 5 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNE DE DEZVOLTARE 
          

000110 TOTAL VENITURI 10.442,00   10.031,00 10.041,00 10.399,00 

000210 I.  VENITURI CURENTE 237,00   250,00 250,00 250,00 

001210 C.   VENITURI NEFISCALE 237,00   250,00 250,00 250,00 

001410 
C2.  VANZARI DE BUNURI SI 
SERVICII 

237,00   250,00 250,00 250,00 
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3610 Diverse venituri 237,00   250,00 250,00 250,00 

361050 Alte venituri 237,00   250,00 250,00 250,00 

001710 IV.  SUBVENTII 10.205,00   9.781,00 9.791,00 10.149,00 

001810 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
10.205,00   9.781,00 9.791,00 10.149,00 

4310 Subventii de la alte administratii 10.205,00   9.781,00 9.791,00 10.149,00 

431009 Subventii pentru institutii publice 10.205,00   9.781,00 9.791,00 10.149,00 

              

4910 TOTAL CHELTUIELI 10.911,00 0,00 10.031,00 10.041,00 10.399,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 10.719,00 0,00 9.881,00 9.891,00 10.259,00 

    10 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

7.055,00 0,00 7.451,00 7.461,00 7.819,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 6.905,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 4.312,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 1.977,00 0,00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 270,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 331,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 15,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 150,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 150,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.579,00 0,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.364,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 9,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 222,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 797,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 27,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 2,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 20,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 35,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere 

si functionare 
240,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 50,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 830,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 825,00 0,00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 5,00 0,00 \X \X \X 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 887,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 240,00 0,00 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 307,00 0,00 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 340,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 173,00 0,00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 90,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 1,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 82,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 6,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 6,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 5,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 262,00 0,00 \X \X \X 

    203003 Prime de asigurare non-viata 3,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 259,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  85,00 0,00 100,00 100,00 110,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
85,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

    71 
TITLUL XIII  ACTIVE 

NEFINANCIARE 
192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 
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    7101 Active fixe 192,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 192,00 0,00 \X \X \X 

6610 Sanatate 3.166,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 3.166,00 0,00 2.781,00 2.791,00 3.149,00 

    10 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

2.279,00 0,00 2.451,00 2.461,00 2.819,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 2.234,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 1.148,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 866,00 0,00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 143,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 70,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 7,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 45,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 45,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 887,00 0,00 330,00 330,00 330,00 

    2004 Medicamente si materiale sanitare 887,00 0,00 \X \X \X 

    200401 Medicamente 240,00 0,00 \X \X \X 

    200402 Materiale sanitare 307,00 0,00 \X \X \X 

    200404 Dezinfectanti 340,00 0,00 \X \X \X 

6810 Asigurari si asistenta sociala 7.745,00 0,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 

    01 CHELTUIELI CURENTE 7.553,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.110,00 

    10 
TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 
4.776,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 4.671,00 0,00 \X \X \X 

    100101 Salarii de baza 3.164,00 0,00 \X \X \X 

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 1.111,00 0,00 \X \X \X 

    100106 Alte sporuri 127,00 0,00 \X \X \X 

    100117 Indemnizatii de hrana 261,00 0,00 \X \X \X 

    100130 Alte drepturi salariale in bani 8,00 0,00 \X \X \X 

    1003 Contributii 105,00 0,00 \X \X \X 

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 105,00 0,00 \X \X \X 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.692,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    2001 Bunuri si servicii 1.364,00 0,00 \X \X \X 

    200101 Furnituri de birou 9,00 0,00 \X \X \X 

    200102 Materiale pentru curatenie 222,00 0,00 \X \X \X 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 797,00 0,00 \X \X \X 

    200104 Apa, canal si salubritate 27,00 0,00 \X \X \X 

    200105 Carburanti si lubrifianti 2,00 0,00 \X \X \X 

    200106 Piese de schimb 20,00 0,00 \X \X \X 

    200107 Transport 35,00 0,00 \X \X \X 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12,00 0,00 \X \X \X 

    200130 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere 
si functionare 

240,00 0,00 \X \X \X 

    2002 Reparatii curente 50,00 0,00 \X \X \X 

    2003 Hrana 830,00 0,00 \X \X \X 

    200301 Hrana pentru oameni 825,00 0,00 \X \X \X 

    200302 Hrana pentru animale 5,00 0,00 \X \X \X 

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 173,00 0,00 \X \X \X 

    200501 Uniforme si echipament 90,00 0,00 \X \X \X 

    200503 Lenjerie si accesorii de pat 1,00 0,00 \X \X \X 

    200530 Alte obiecte de inventar 82,00 0,00 \X \X \X 

    2006 Daplasari, detasari, transferari 6,00 0,00 \X \X \X 

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 6,00 0,00 \X \X \X 

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 \X \X \X 

    2013 Pregatire profesionala 5,00 0,00 \X \X \X 

    2030 Alte cheltuieli 262,00 0,00 \X \X \X 
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    203003 Prime de asigurare non-viata 3,00 0,00 \X \X \X 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 259,00 0,00 \X \X \X 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  85,00 0,00 100,00 100,00 110,00 

    5940 
Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
85,00 0,00 \X \X \X 

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

    71 
TITLUL XIII  ACTIVE 

NEFINANCIARE 
192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

    7101 Active fixe 192,00 0,00 \X \X \X 

    710130 Alte active fixe 192,00 0,00 \X \X \X 

9610 Rezerve, Excedent/Deficit -469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9710 Rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9810 Excedent 0,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9910 Deficit 469,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

991096 Deficitul sectiunii de functionare 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 192,00 0,00 150,00 150,00 140,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 
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Anexa nr. 3 

 
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE PENTRU ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2022 – 2024 

 
-mii lei- 

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI 

BUGET 

2021 

ESTIMARI 

2022 

 ESTIMARI 

2023 

ESTIMARI 

2024 

Estimari 

anii 

ulteriori 

GRUPA/     EFECTUATE 

SURSA     până la 

      31.12.2020 
 
 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE 
I 1.164.159,88 178.132,10 624.559,78 156.121,00 204.051,00 1.296,00 0,00 

II 1.164.159,88 178.132,10 624.559,78 156.121,00 204.051,00 1.296,00 0,00 

 02 Buget local I 1.106.232,48 172.541,30 574.308,18 155.432,00 203.351,00 600,00 0,00 

     din care: II 1.106.232,48 172.541,30 574.308,18 155.432,00 203.351,00 600,00 0,00 

51 Transferuri de capital I 47.496,40 0,00 47.496,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 47.496,40 0,00 47.496,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 914.926,88 159.604,00 397.739,88 154.832,00 202.751,00 0,00 0,00 

  II 914.926,88 159.604,00 397.739,88 154.832,00 202.751,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 143.809,20 12.937,30 129.071,90 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 143.809,20 12.937,30 129.071,90 600,00 600,00 600,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 57.927,40 5.590,80 50.251,60 689,00 700,00 696,00 0,00 

     din care: II 57.927,40 5.590,80 50.251,60 689,00 700,00 696,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 57.927,40 5.590,80 50.251,60 689,00 700,00 696,00 0,00 

  II 57.927,40 5.590,80 50.251,60 689,00 700,00 696,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

 02 Buget local I 969.562,30 172.541,30 439.438,00 154.832,00 202.751,00 0,00 0,00 

     din care: II 969.562,30 172.541,30 439.438,00 154.832,00 202.751,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 884.566,00 159.604,00 367.379,00 154.832,00 202.751,00 0,00 0,00 

  II 884.566,00 159.604,00 367.379,00 154.832,00 202.751,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 84.996,30 12.937,30 72.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 84.996,30 12.937,30 72.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 7.401,80 5.590,80 166,00 539,00 550,00 556,00 0,00 

     din care: II 7.401,80 5.590,80 166,00 539,00 550,00 556,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 7.401,80 5.590,80 166,00 539,00 550,00 556,00 0,00 

  II 7.401,80 5.590,80 166,00 539,00 550,00 556,00 0,00 
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B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

 02 Buget local I 30.366,00 0,00 28.566,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

     din care: II 30.366,00 0,00 28.566,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 0,00 0,00 2.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 2.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 27.449,00 0,00 25.649,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 27.449,00 0,00 25.649,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 2.661,00 0,00 2.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 2.661,00 0,00 2.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.661,00 0,00 2.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.661,00 0,00 2.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

 02 Buget local I 58.807,78 0,00 58.807,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 58.807,78 0,00 58.807,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
  27.443,88 0,00 27.443,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

    27.443,88 0,00 27.443,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 31.363,90 0,00 31.363,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 31.363,90 0,00 31.363,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 47.864,60 0,00 47.424,60 150,00 150,00 140,00 0,00 

     din care: II 47.864,60 0,00 47.424,60 150,00 150,00 140,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 47.864,60 0,00 47.424,60 150,00 150,00 140,00 0,00 

  II 47.864,60 0,00 47.424,60 150,00 150,00 140,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

 02 Buget local I 13.186,00 0,00 13.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 13.186,00 0,00 13.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 12.635,00 0,00 12.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.635,00 0,00 12.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 551,00 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 551,00 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

 02 Buget local I 22.155,68 0,00 22.155,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 22.155,68 0,00 22.155,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 14.466,88 0,00 14.466,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 14.466,88 0,00 14.466,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 7.688,80 0,00 7.688,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 7.688,80 0,00 7.688,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 45.465,60 0,00 45.465,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 45.465,60 0,00 45.465,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 45.465,60 0,00 45.465,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 45.465,60 0,00 45.465,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

 02 Buget local I 14.064,60 0,00 14.064,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 14.064,60 0,00 14.064,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 13.722,60 0,00 13.722,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 13.722,60 0,00 13.722,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

 02 Buget local I 9.401,50 0,00 9.401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 9.401,50 0,00 9.401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 9.401,50 0,00 9.401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 9.401,50 0,00 9.401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 2.366,00 0,00 1.926,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

     din care: II 2.366,00 0,00 1.926,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.366,00 0,00 1.926,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

  II 2.366,00 0,00 1.926,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

 02 BUGET LOCAL I 1.106.387,48 172.696,30 574.308,18 155.432,00 203.351,00 600,00 0,00 

     din care: II 1.106.387,48 172.696,30 574.308,18 155.432,00 203.351,00 600,00 0,00 

CAPITOL 51.02 I 2.992,50 824,00 2.168,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.992,50 824,00 2.168,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.650,50 824,00 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 2.650,50 824,00 1.826,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 1.144,00 824,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.144,00 824,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hangar elicopter - siguranta la foc I 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii imobil str. Eroilor nr.7, Galati I 844,00 824,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 844,00 824,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.506,50 0,00 1.506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.506,50 0,00 1.506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autovehicul electriv hibrid   175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoturism   90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoturism   90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Multifunctionala   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Strategia de Dezvoltare a judetului Galati   342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.126,50 0,00 1.126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.126,50 0,00 1.126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solutie informaticã - backup retea   13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente AutoCAD   2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Windows 10 Professional Retail USB - 10 buc   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licentã Corel Graphics Suite   4,20 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta Deviz 360   1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solutie modernizare retea telefonie VoIP   125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipamente retea LAN - 6 sedii   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Router Gigabit Dual-WAN VPN   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actualizare PATJ   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PATZ Valea Siretului   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pachet informatic contabilitate   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SIDU ZUF municipiul Galati   130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan mobilitate ZUF Galati   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, 

avize, acorduri, taxe sa) 
  290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cresterea eficientei energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor 

nr. 16 
  116,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Expertiza tehnicã a acoperisului imobilului amplasat pe strada Eroilor 

nr. 13 
  15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mansardare clãdire administrativã Sediu Salã Consiliu  

(expertize, urmãrire specialã) 
  9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 54.02 
I 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 60.02 I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                      

71 Active nefinanciare I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laptop   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 65.02 I 641,20 0,00 641,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 641,20 0,00 641,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
  198,30 0,00 198,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    198,30 0,00 198,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 442,90 0,00 442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 442,90 0,00 442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
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C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
  198,30 0,00 198,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    198,30 0,00 198,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 442,90 0,00 442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 442,90 0,00 442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 198,30 0,00 198,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 198,30 0,00 198,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laptop - 38 buc   137,80 0,00 137,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla interactiva - 4 buc   38,70 0,00 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laptop - 6 buc   21,80 0,00 21,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cuptor gastronomic   27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multifunctionala   17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 373,90 0,00 373,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 373,90 0,00 373,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare documentatii tehnice ptr eficientizare energeticã internat si 

corp Scoala PP Neveanu 
  108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare documentatii tehnice ptr constructie corp de clãdire destinat 

bazin terapeutic, sãli de clasã si amenajare teren de sport Scoala Emil 

Gârleanu 

  85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare sistem alarmare Scoala Emil Gârleanu   1,90 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare documentatii tehnice pentru eficientizare energeticã clãdire 

Scoalã C-tin Pufan 
  119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SF sarpantã Scoala PP Neveanu   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SF sarpantã Scoala Emil Gârleanu   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

licente CJRAE   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.02 I 183.967,08 17.507,90 166.459,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 183.967,08 17.507,90 166.459,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 46.504,40 0,00 46.504,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 46.504,40 0,00 46.504,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
  86.539,48 17.234,00 69.305,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

    86.539,48 17.234,00 69.305,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 50.923,20 273,90 50.649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 50.923,20 273,90 50.649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                  

                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 69.933,00 17.234,00 52.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 69.933,00 17.234,00 52.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă 
I 41.409,00 13.362,00 28.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Sf. Apostol Andrei II 41.409,00 13.362,00 28.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli 

Infectioase  
I 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Sf. Cuv. Parascheva II 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru 

populatia  
I 4.446,00 3.476,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

judetelor Vrancea, Buzau, Braila si Galati II 4.446,00 3.476,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate   
I 9.827,00 827,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei II 9.827,00 827,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgentã, Spitalul 

Clinic  
I 3.086,00 396,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei (inclusiv deviere retele 

utilitãti) 
II 3.086,00 396,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cresterea eficientei energetice ptr Spitalul Orãsenesc Tg. Bujor I 1.915,00 65,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sf. Cuvioasa Parascheva II 1.915,00 65,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate   
I 2.186,00 156,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati II 2.186,00 156,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate   
I 8.190,00 90,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

al Spitalului orãsenesc Tg. Bujor II 8.190,00 90,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 16.900,90 118,90 16.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 16.900,90 118,90 16.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare Sectie Cardiologie Interventionalã Spitalul Clinic Judetean I 8.171,40 71,40 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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de Urgentã  

Sf. Apostol Andrei II 8.171,40 71,40 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lucrãri tehnico-edilitare si sitematizare verticalã aferente investitiei 

Locuinte 
I 1.209,50 47,50 1.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ptr tineri, destinate închirierii specialistilor din sãnãtate, judetul Galati II 1.209,50 47,50 1.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Siglã luminoasã Unitate Primiri Urgentã a Spitalului Clinic Judetean de 

Urgentã 
I 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sf. Apostol Andrei  II 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clãdire pentru relocare sediu prosectura medicinã legalã I 8.054,00 1.717,00 6.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 8.054,00 1.717,00 6.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Infiintare sistem de încãlzire Serviciul de Ambulantã Judetean Galati I 552,00 50,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 552,00 50,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construire pavilion nou Spital Orãsenesc Tg. Bujor I 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare fatade la clãdirea existentã Unitate Primiri Urgentã a  I 589,00 9,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei  II 589,00 9,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 2.917,00 0,00 2.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.917,00 0,00 2.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construire Pavilion Pediatrie si modernizare Spitalul Orasenesc Tg. 

Bujor  
I 2.917,00 0,00 2.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(Sanatatea pe maini bune) II 2.917,00 0,00 2.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 20.810,00 155,00 20.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 20.810,00 155,00 20.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentare cu energie electricã Parcare supraetajatã Spitalul Clinic 

Judetean  
I 147,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

de Urgentã Sf. Apostol Andrei II 147,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere pe verticalã cu un nivel si heliport - Parcare supraetajatã 

Spitalul Clinic  
I 20.297,00 155,00 20.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei (SF, PT, studii teren, taxe si 

avize) 
II 20.297,00 155,00 20.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sitematizare verticalã si retele exetrioare de canalizare pentru ape 

pluviale si  
I 366,00   366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

menajere la "Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu 

Integrat de Specialitate al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 

Apostol Andrei 

II 366,00 0,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  
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58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 13.689,48 0,00 13.689,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 13.689,48 0,00 13.689,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 6.137,00 0,00 13.212,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 6.137,00 0,00 13.212,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 13.689,48 0,00 13.689,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 13.689,48 0,00 13.689,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agitator magnetic   6,70 0,00 6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor gaze și electroliţi   54,80 0,00 54,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor imunologie automat cu stație PC   200,70 0,00 200,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor microbiologie automat cu stație PC   105,80 0,00 105,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie mobil   503,40 0,00 503,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aspirator secreții portabil - 2 buc   15,40 0,00 15,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoclav sterilizare laborator - 2 buc   32,20 0,00 32,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Balanţă automată   5,50 0,00 5,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Canapea de consultație/examinare 2 secțiuni pentru cabinetul de 

consultații - 6 buc 
  32,90 0,00 32,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cântar cu taliometru - 4 buc   17,60 0,00 17,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifugă laborator - 2 buc   81,30 0,00 81,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coagulometru automat   89,30 0,00 89,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer cu imprimantă multifuncțională- 6 buc   33,50 0,00 33,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Congelator   5,50 0,00 5,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap modular depozitare reactivi și materiale de laborator - 2 buc   18,50 0,00 18,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap pentru instrumentarul steril   2,90 0,00 2,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler color portabil - 2 buc   89,50 0,00 89,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler color staționar   155,80 0,00 155,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf 12 canale   22,90 0,00 22,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter - 2 buc   106,40 0,00 106,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etuvă cu ventilație - 2 buc   22,30 0,00 22,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etuvă-pupinel   3,90 0,00 3,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Frigider profesional 2 uși - 2 buc   14,30 0,00 14,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaţie de apă purificată   18,00 0,00 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instrumentar obstetrică-ginecologie - valve, specule vaginale, pense 

port-tampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie 
  10,40 0,00 10,4 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Lampă bactericidă cu ultraviolete - 5 buc   21,90 0,00 21,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Linie completă ELISA cu analizor cu chemiluminiscenţă   79,40 0,00 79,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masă examinare ginecologică   26,20 0,00 26,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masă de lucru din inox cu polițe sub masă - 9 buc   40,60 0,00 40,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masă de lucru din inox cu rafturi deasupra mesei - 2 buc   13,70 0,00 13,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masă laborator pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate   4,20 0,00 4,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microscop binocular optic digital   24,70 0,00 24,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nebulizator dezinfecție - 2 buc   31,50 0,00 31,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Negatoscop filme radiologice - 2 buc   5,40 0,00 5,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat - 6 buc   22,90 0,00 22,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set pipete automate - 2 buc   6,20 0,00 6,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaun de recoltare   6,80 0,00 6,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de determinare a VSH   14,90 0,00 14,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spirometru - 2 buc   35,50 0,00 35,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sterilizator   11,80 0,00 11,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Termostat (cu temperatură reglabilă)   7,70 0,00 7,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Videocolposcop   62,70 0,00 62,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator pentru transport  neonatologie    110,00 0,00         110,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat brancard tip UPU - 8 buc   110,43 0,00         110,43  0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor functii vitale, complet echipat - 10 buc   62,70 0,00           62,70  0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf cu 12 canale - 3 buc   17,35 0,00           17,35  0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de radiologie mobil   325,50 0,00         325,50  0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf 12 canale - 3 buc   35,70 0,00           35,70  0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventilator transport pacienti - 4 buc   333,50 0,00         333,50  0,00 0,00 0,00 0,00 

Developeza automată   31,60 0,00           31,60  0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer tomograf   2.011,10 0,00      2.011,10  0,00 0,00 0,00 0,00 

Negatoscop - 2 buc   5,80 0,00            5,80  0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotãri pachet 2    500,00 0,00         500,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Injectomate - 6 buc   50,00 0,00           50,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat automat de developat filme RX    23,73 0,00 23,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de oxigenoterapie portabil - 4 buc   13,10 0,00 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer tomograf    1.492,14 0,00 1.492,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilator  - 3 buc   86,14 0,00 86,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler portabil   78,78 0,00 78,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elecrocardiograf cu 12 canale    12,62 0,00 12,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie de roentgendiagnostic post grafie si scopie    1.272,68 0,00 1.272,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Instalatie frigorifică pt. deseuri medicale  - 3 buc   18,45 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spirometru portabil - 4 buc   40,27 0,00 40,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cântar cu taliometru   4,40 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf   20,83 0,00 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem complet videoendoscopie flexibilă    868,70 0,00 868,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

canapea consultatii - 2 buc   6,52 0,00 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Topograf cornean   212,54 0,00 212,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf ocular biometru mod B   95,20 0,00 95,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Holter monitorizare tensiune arterial   11,95 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem determinare Inr + Benzi test   5,34 0,00 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf portabil   22,85 0,00 22,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf portabil   72,24 0,00 72,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa ginecologică   26,18 0,00 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter   43,44 0,00 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Videocolposcop   53,27 0,00 53,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa Nlp   34,05 0,00 34,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf cu 2 sonde   148,28 0,00 148,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Audiometru   24,08 0,00 24,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Timpanometru Impedantmetru   25,48 0,00 25,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de Screening Auditiv   8,93 0,00 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electroencefalograf computerizat complet echipat    117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf   324,40 0,00 324,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap cu usi culisabile - 2 buc   11,50 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

calculatoare - 6buc   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

carut transport pacienti - 2 buc   9,70 0,00 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

pat supradotat cu monitor - 1 buc   20,80 0,00 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

scaun tratament cu stativ - 6 buc   34,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

masã medicatie - 2 buc   31,60 0,00 31,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

computer (soft, mouse, tastatura) - 2 buc   8,30 0,00 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

multifunctionala   11,20 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat de mezoterapie - 1 buc   3,72 0,00 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat de microdermabraziune - 1 buc   3,74 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat pentru osteodensitometrie - 1 buc   41,65 0,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat fototerapie UVB cu banda larga (cabina) - 1 buc   128,64 0,00 128,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat oxigen portabil - 2 buc   13,33 0,00 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

aspirator secretii - 1 buc   4,10 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
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biomicroscop - 1 buc   72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

canapea consultatii - 2 buc   9,05 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

canapea consultatii cu rola pentru folie hartie - 2 buc   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cantar cu diagnoza - 2 buc   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

monitor portabil - 2 buc   20,23 0,00 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

defibrilator - 2 buc   78,07 0,00 78,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

dermatoscop - 3 buc   24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dispozitiv pentru crioterapie (Criochirurgie-aplicatoare,recipient  

intermediar,vas de stocare,sursa de azot lichid) - 1 buc 
  48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap medical tip fiset (evidenta fise medicale) - 2 buc   9,71 0,00 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap medicamente - 2 buc   10,96 0,00 10,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipament de tomografie optica coerenta - 1 buc   743,16 0,00 743,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

ecodoppler cu doua sonde - 1 buc   305,97 0,00 305,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

electrocauter - 1 buc   30,11 0,00 30,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

electrocauter cu radiofrecventa de 80w - 1 buc   25,14 0,00 25,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

fibroscan - 1 buc   742,56 0,00 742,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

lampa bactericida - 2 buc   21,17 0,00 21,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

laptop cu imprimanta si soft cu licenta - 2 buc   13,45 0,00 13,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

laser CO2 - 1 buc   125,67 0,00 125,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

masa ginecologica - 1 buc   16,11 0,00 16,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

microscop cu fanta intunecata - 1 buc   33,32 0,00 33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

scaun recolta - 2 buc   17,48 0,00 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

spirometru - 1 buc   13,20 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

trusa mica chirurgie - 2 buc   9,10 0,00 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

videocapilaroscop - 1 buc   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

videodermatoscop - 1 buc   41,67 0,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

lupã profesionalã cu led   2,62 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

analizor gaze si electroliti   72,50 0,00 72,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

sterilizator aer   5,08 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 7.075,30 0,00 7.075,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 7.075,30 0,00 7.075,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

usã antifoc - 3 buc   29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

masã autopsie - 4 buc   145,20 0,00 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

congelator biomedical - 5 buc   122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

generator gaze toxicologie - 1 buc   119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

congelator mortuar 6 locuri, 2 usi - 1 buc   146,50 0,00 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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frigider mortuar 12 locuri, 4 usi - 1 buc   217,80 0,00 217,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

elevator hidraulic mortuar - 1 buc   31,50 0,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

rulou cortina rezistent la foc- 1 buc   46,50 0,00 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

dispenser automat încãltãminte - 10 buc   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipament curãtenie cãrucioare diverse modele - 10 buc   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipament curãtenie pardosealã - 5 buc   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

laptop - 5 buc   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

statii de lucru IT (cu licentã) - 25 buc   87,50 0,00 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

catedra amfiteatru - 1 buc   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

catedre mici - 3 buc   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

frigider no-frost - 16 buc   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pat spital cu reglaj la cap si picioare cu saltea cu husã impermeabilã - 

66 buc 
  178,20 0,00 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

tablã magneticã dublã - 1 buc   4,20 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

tablã magneticã simplã    5,80 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

televizor - 30 buc   75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

videoproiector - 4 buc   10,80 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

sistem sonorizare audio amfiteatru - 1 buc   3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cărucior tratament   26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cărucior transport materiale   13,10 0,00 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap medicamente   16,70 0,00 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat odihnă personal   7,20 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap /rafturi pt alimente/veselă   5,80 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap /rafturi pt materiale sanitare   5,80 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap /rafturi pt dezinfectanti   11,50 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calculator   29,80 0,00 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat terapie intensivă   391,30 0,00 391,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Targă transport pacienti   23,80 0,00 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem radiologic cu brat C   853,30 0,00 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem electrofiziologie cardiacă si stimulator cardiac   568,90 0,00 568,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem cartografiere color 3d   398,20 0,00 398,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Generator de radiofrecventă   227,60 0,00 227,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pompă de irigare   28,50 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stimulator cardiac extern   56,90 0,00 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilator   113,80 0,00 113,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Injectomat/Infuzomat   746,60 0,00 746,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Set statie centrală de monitorizare si monitoare functii vitale si 

telemetrie 
  1.030,30 0,00 1.030,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coagulometru   56,90 0,00 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor gaze medicale   170,70 0,00 170,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf   45,60 0,00 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echograf Cardiologic   455,10 0,00 455,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set dispozitive distributie gaze medicale   74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laringoscop cu trusă de intubatie   5,70 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

dotare ambulanta SMURD   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 6.137,00 0,00 6.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    6.137,00 0,00 6.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construire pavilion nou Spital Orãsenesc Tg. Bujor  

(DE, avize, cote, taxe) 
  150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Expertizã tehnicã clãdire Amblatoriu Spitalul Judetean   51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli 

Infectioase Sf. Cuvioasa Parascheva (DE, avize, cote, taxe) 
  1.325,00 0,00 1.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere Spitalul Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei"   3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrala termicã Spital Clinic de Boli Infectioase (audit energetic, 

SF/DALI, studii, documentatii, sa) 
  60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cresterea sigurantei pacientilor în structurile spitalicesti publice din 

judetul Galati 
  158,00 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie ambulantã Tudor Vladimirescu (SF)   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, 

avize, acorduri, taxe sa) 
  500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lucrãri nestructurale si de instalatii aferente Sectiei de Cardiologie 

interventionalã 

idn Spitalul Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei 

  80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spor putere electrica Spitalul Clinic Judetean de Urgentã "Sf. Apostol 

Andrei" 
  459,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spor putere electrica Spitalul de Boli Infectioase   124,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Optimizarea sistemului centralizat de încãlzire la Spitalul Clinic 

Judetean de Urgentã Sf. Aostol Andrei 
  70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RK demisol C2- Ambulatoriu Integrat de specialitate Spitalul Clinic 

Judetean  
  80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 67.02 I 54.579,10 11.676,00 42.903,10 0,00 0,00 0,00 0,00 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

  II 54.579,10 11.676,00 42.903,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 427,00 0,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 427,00 0,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 8.723,10 687,00 8.036,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 8.723,10 687,00 8.036,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 45.429,00 10.989,00 34.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 45.429,00 10.989,00 34.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 8.179,00 687,00 7.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 8.179,00 687,00 7.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spatiu expozitional permanent Zona pescãreascã Prut-Dunãre  I 320,00 18,00 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 320,00 18,00 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baza de agrement cu specific pescaresc Zatun 2 I 1.740,00 0,00 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.740,00 0,00 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Escapeland - Dezvoltare si promovare în comun a turismului activ  I 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

în bazinul Mãrii Negre II 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restaurare si Amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta Farmacie 

Tinc)  
I 1.800,00 420,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.800,00 420,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Vodã" I 2.687,00 267,00 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.687,00 267,00 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 39.212,00 10.989,00 28.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 39.212,00 10.989,00 28.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcție Muzeul de Artã Vizualã Galati I 24.831,00 10.989,00 13.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 24.831,00 10.989,00 13.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare spatii de creatie plasticã si expozitii în aer liber la Muzeul 

de Artã 
I 5.670,00 70,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 5.670,00 70,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clãdire didacticã ptr. plante exotice I 10.348,00 1.567,00 8.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10.318,00 1.537,00 8.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 4.238,00 0,00 4.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 4.238,00 0,00 4.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Vodã" I 4.238,00 0,00 4.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 4.238,00 0,00 4.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 1.979,00 0,00 1.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.979,00 0,00 1.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Active nefinanciare I 544,10 0,00 544,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 544,10 0,00 544,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem all in one - 2 buc   9,20 0,00 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laptop Acer   5,60 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vitrinã sticlã cu casetã luminoaã si spatiu depozitare - 5 buc   14,20 0,00 14,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vitrinã cu microclimat înglobat - 8 buc   242,40 0,00 242,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set panouri fixe cu fatã dublã, mobile pentru afisaj - 3 buc   9,80 0,00 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Videoproiector   2,90 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vitrinã sticlã cu casetã luminoaã si spatiu depozitare - 8 buc   22,30 0,00 22,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vitrinã cu microclimat înglobat - 4 buc   121,20 0,00 121,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set panouri fixe cu fatã dublã, mobile pentru afisaj - 2 buc   6,60 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem videoconferintã   107,00 0,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Videoproiector   2,90 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 109,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 109,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare Salã de Spectacole Centrul Cultural Dunãrea de Jos   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restaurare si amenajare sediu Comisia Europeanã a Dunãrii (DT, 

DALI, alte studii) 
  100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente BVAU   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidare, restaurare si reabilitare si punerea în valoare a Casei 

memoriale Costache Negri (studiu geotehnic, expertiza tehnicã, si alte  

expertize) 

  50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare expertizã tehnicã pentru Construire Muzeu de Artã   18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare expertizã tehnicã pentru Restaurare si amenajare Casa 

Colectiilor 
  18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare expertizã tehnicã pentru Bazã de agement cu specific 

pescãresc 
  12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare expertizã tehnicã pentru baraje/lacuri Pãdurea Gârboavele   48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare expertizã tehnicã pentru parcãri Pãdurea Gârboavele   96,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Elaborare expertizã tehnicã pentru extindere Parc Aventura   119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare documemtatii tehnice pentru reabilitarea monumentului 

istoric Statuia lui Ioan Vodã cel Viteaz, comuna Roscani 
  84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cresterea eficientei energetice Complexul Muzeal de Stiintele Naturii  

actualizare documentatii, expertize, DALI, audit energetic, sa) 
  200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construire si dotare baza de agrement Gârboavele (studii, 

documentatii, SF, RIM, studiu EA) 
  100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere si modernizare spatii culturale si de agrement în judetul 

Galati 

- Conacul Tiganesti 

  120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 -Tabãra scolara Gârboavele   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare si modernizare chiosc de lemn si bucatarie de varã Zãtun   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restaurare si conservare istoricã Biblioteca V.A.Urechia   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii capitale instalatii încãlzire si centralã termicã   70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Camping cu specific pescaresc (SF, CU, avize, studiu geotehnic)   70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidare si cresterea eficientei energetice a Bibliotecii VA Urechia   340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidre, amenajare si punere în valoare a monumentului istoric  

Statuia lui Ioan Vodã cel Cumplit 
  15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, 

avize, acorduri, taxe sa) 
  500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 68.02 I 3.410,20 0,00 1.610,20 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 3.410,20 0,00 1.610,20 600,00 600,00 600,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 3.410,20 0,00 1.610,20 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 3.410,20 0,00 1.610,20 600,00 600,00 600,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 2.315,00 0,00 515,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 2.315,00 0,00 515,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

Reabilitare învelitoare acoperis Centrul de Primire copii în regim 

urgentã  
I 2.041,00 0,00 241,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

 "Irene & Stuart" II 2.041,00 0,00 241,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

Executie foraj 150ml cu diametru coloanã minim 250mm I 274,00 0,00 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(racordare energie electricã, construire cãmin) II 274,00 0,00 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 1.095,20 0,00 1.095,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.095,20 0,00 1.095,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. achizitie imobil                 

71 Active nefinanciare I 551,00 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 551,00 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

apartament ptr "Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu 

dizabilitãti" 
  551,00 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 179,50 0,00 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 179,50 0,00 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

compresor cu aer pentru scaun dentar   2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

centrala termicã sediu DGASPC   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

microbuz   160,70 0,00 160,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

centrala termicã Complexul de locuinte protejate pentru persoane 

varstnice Sf. Nicolae Tg. Bujor 
  4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 364,70 0,00 364,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 364,70 0,00 364,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Executie foraj 150ml cu diametru coloanã minim 250mm (studii hidro, 

proiectare toate fazele, taxe, autorizatii) 
  364,70 0,00 364,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 74.02 I 442.155,00 0,00 128.337,00 111.067,00 202.751,00 0,00 0,00 

  II 442.155,00 0,00 128.337,00 111.067,00 202.751,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 441.912,00 0,00 128.094,00 111.067,00 202.751,00 0,00 0,00 

  II 441.912,00 0,00 128.094,00 111.067,00 202.751,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 441.877,00 0,00 128.059,00 111.067,00 202.751,00 0,00 0,00 

  II 441.877,00 0,00 128.059,00 111.067,00 202.751,00 0,00 0,00 

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Galati  I 441.877,00 0,00 128.059,00 111.067,00 202.751,00 0,00 0,00 

  II 441.877,00 0,00 128.059,00 111.067,00 202.751,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
  35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 
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58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
  35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sisteme de calcul - 4 buc   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Multifunctional A3   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PUZ Sistem de management integrat al desurilor în judetul Galati   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem canalizare si bransament la reteaua publicã de canalizare 

(expertize, proiectare, studii, avize, acorduri sa) 
  60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Raport de evaluare impact asupra mediului, documentatii, avize si 

acorduri ptr 

"Strategia de dezvoltare a judetului Galati" 

  30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Raport de evaluare impact asupra mediului, documentatii, avize si 

acorduri ptr 

"Planul judetean de gestionare a deseurilor" 

  103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 84.02 I 418.067,40 142.688,40 231.614,00 43.765,00 0,00 0,00 0,00 

  II 418.067,40 142.688,40 231.614,00 43.765,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 377.212,00 141.683,00 191.764,00 43.765,00 0,00 0,00 0,00 

  II 377.212,00 141.683,00 191.764,00 43.765,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 40.855,40 1.005,40 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 40.855,40 1.005,40 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 364.577,00 141.683,00 179.129,00 43.765,00 0,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 364.577,00 141.683,00 179.129,00 43.765,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între I 78.588,00 54.763,00 23.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 localitãtile Vârlezi-Tg.Bujor-Umbrãresti-Viile-Fârtãnesti-Foltesti (DJ 

242)  
II 78.588,00 54.763,00 23.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul 
I 43.499,00 37.117,00 6.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea (DJ 252)  II 43.499,00 37.117,00 6.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile  
I 40.645,00 23.553,00 17.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corod-Drãguseni (DJ 251A) II 40.645,00 23.553,00 17.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile  
I 33.479,00 4.612,00 28.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ivesti-Grivita (DJ 254) II 33.479,00 4.612,00 28.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

drumul judetean  
I 41.564,00 4.621,00 36.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DJ 242A  II 41.564,00 4.621,00 36.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere si modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galati I 106.695,00 12.930,00 50.000,00 43.765,00 0,00 0,00 0,00 

  II 106.695,00 12.930,00 50.000,00 43.765,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile  
I 65.823,00 49.803,00 16.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pechea-Rediu-Cuca-Fârtãnesti-Mãstãcani (DJ 255) II 65.823,00 49.803,00 16.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 27.739,40 1.005,40 26.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 27.739,40 1.005,40 26.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare si consolidare poduri si podete  I 911,00 471,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 911,00 471,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podete pentru acces la proprietãti judeţul Galati I 12.970,00 6.000,00 6.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.970,00 6.000,00 6.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare si modernizare drumuri judeţene - Lucrãri de reabilitare si 

modernizare 
I 7.314,00 5.922,00 1.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

sectoare de drum judetean DJ 251 (etapa 2) II 7.314,00 5.922,00 1.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare si modernizare drumuri judeţene în judeţul Galaţi (etapa III) I 14.363,00 163,00 14.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.363,00 163,00 14.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lucrãri de refacere poduri si drumuri afectate de calamitãtile naturale 

2018 
I 2.907,00 981,00 1.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.907,00 981,00 1.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lucrãri albie pod km 46+500 DJ 251, comuna Pechea  I 1.830,40 24,40 1.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.830,40 24,40 1.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 241,00 0,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 241,00 0,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de deversare ape pluviale drum acces statie sortare Tg. Bujor I 241,00 0,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 241,00 0,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 12.635,00 0,00 12.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.635,00 0,00 12.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 12.875,00 0,00 12.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.875,00 0,00 12.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 
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58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-

2020 
I 12.635,00 0,00 12.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.635,00 0,00 12.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Achizitie bunuri imobiliare ptr "Modernizare si extindere variantã 

ocolitoare a 

 municipiului Galati" 

  12.635,00 0,00 12.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 12.875,00 0,00 12.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.875,00 0,00 12.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentaţii tehnice pentru reparaţii capitale, drumuri, poduri, pasaje, 

tuneluri şi clădiri aferente drumurilor publice (inclusiv documentaţii 

cadastrale, ridicări topo) şi întocmirea documentaţiei de proiectare pe 

drumuri judeţene 

  2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

tronsonul functional de interes judetean DN 24-DJ 251B-DJ 251A-DJ 

251H-DJ251-DJ255A-DN 25 

  2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare tronsoane de drumuri judetene pe DJ 241, DJ241A, DJ 

241G, DJ 242H, DJ 251A, DJ 251C, DJ 253  (expertiza tehnica, DALI, 

studii specifice) 

  160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare tronsoane de drumuri judetene pe DJ 253, DJ 242H, DJ 

255A,  

DJ 240A, DJ 252G, DJ 251A (expertiza tehnica, DALI, studii 

specifice) 

  155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Studiu de coexistenta varianta ocolitoare   6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PATZ Centura ocolitoare   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidare corp drum DJ 251G si DJ 251C (expertize, DALI, sa)   230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drum acces sat Mândresti, comuna Valea Mãrului (expertize, SF, 

avize, acorduri) 
  60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe DJ 

242D  

(DALI, studii, expertize, sa) 

  50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe DJ 

253 

(DALI, studii, expertize, sa) 

  150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe DJ 

240 

(DALI, studii, expertize, sa) 

  170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii pe tronsonul functional DN 

24D-DJ 251G-DJ251C-DJ 251 (DALI, studii, expertize, sa) 
  300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 10 VENITURI PROPRII I 57.885,40 5.548,80 50.251,60 689,00 700,00 696,00 0,00 

     din care: II 57.885,40 5.548,80 50.251,60 689,00 700,00 696,00 0,00 

CAPITOL 54.10 I 672,50 0,00 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 672,50 0,00 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 672,50 0,00 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 672,50 0,00 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 672,50 0,00 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 672,50 0,00 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 507,00 0,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 507,00 0,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina tuns iarba - 3 buc   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motocoasa - 5 buc   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Camera centrala termicã sediu   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toalete ecologice pentru persoane cu dizabilitati   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pontoane pescuit duble - 15buc   55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Burghiu   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vehicul special cu platforma de lucru la inaltime   355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motoburghiu   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 165,50 0,00 165,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 165,50 0,00 165,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

RK acoperis 19 casute Zatun   142,50 0,00 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

RK acoperis imobil Vladesti   23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.10 I 55.578,90 5.548,80 48.425,10 530,00 535,00 540,00 0,00 

  II 55.578,90 5.548,80 48.425,10 530,00 535,00 540,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 55.578,90 5.548,80 48.425,10 530,00 535,00 540,00 0,00 

  II 55.578,90 5.548,80 48.425,10 530,00 535,00 540,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 7.277,80 5.548,80 124,00 530,00 535,00 540,00 0,00 

  II 7.277,80 5.548,80 124,00 530,00 535,00 540,00 0,00 

Consolidare si modernizare Corp E - Bucatarie I 7.277,80 5.548,80 124,00 530,00 535,00 540,00 0,00 

  II 7.277,80 5.548,80 124,00 530,00 535,00 540,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 2.661,00 0,00 2.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 2.661,00 0,00 2.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie suplimentarã de stocare si distributie oxigen lichefiat I 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare,instalare generator electric pentru alimentare consumatori 

vitali 
I 335,00 0,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 335,00 0,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie de oxigen si statie de aer comprimat I 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terapie intensiva I 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentare cu apa hidranti de incendiu exteriori, refacere inel PSI si  I 956,00 0,00 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dimensionarea rezervei de apa si a grupului de pompare II 956,00 0,00 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 45.640,10 0,00 45.640,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 45.640,10 0,00 45.640,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 44.443,60 0,00 44.443,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 44.443,60 0,00 44.443,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

TBC                 

Poliograf de somnologie portabil - 2buc   55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dispozitiv pentru terapia apneei in somn - 1buc   6,25 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor de gaze in sange - 1buc   46,15 0,00 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoturism 7 locuri - 1 buc   79,10 0,00 79,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap frigorific ˜  140 - 145 L  - 1buc.   3,70 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lada frigorifica 320l - 360 l - 2buc.   9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap frigorific refrigerare, capacitate ˜  400 L  - 2buc.   14,20 0,00 14,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap frigorific refrigerare,  dublu ˜ 1300 l -3buc.   27,70 0,00 27,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa frigorifica din inox, refrigerare cu 3 usi -1buc.   7,90 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap frigorific din inox,  cu 1 usa , pentru refrigerare, capacitate ˜ 700 

l - 1buc. 
  8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

\vitrina frigorifica verticala, capacitate 330-350l - 1buc   5,20 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa din inox, tip dulap, cu rebord  cu 1  polita ˜ 2000 mm – 1buc.   2,90 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concentratoare de oxigen 10l - 5 buc   36,50 0,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoclav de sterilizare cu aburi - 1 buc   55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de frezat gazonul - 1 buc   3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de supraveghere video - 1 buc   7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Dulap vertical de inox cu doua usi glisante – 1buc.   4,10 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rotisor  electric cu 5 tije – 1buc.   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina curatat cartofi si ceapa-1buc.   7,77 0,00 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina prelucrare legume cu 5 discuri -1buc.   3,87 0,00 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

Robot bucatarie – 1 buc.   3,54 0,00 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina taiat si maruntit legume  -1 buc.   3,10 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa inox si blat polietilena pentru spalare/procesare legume cu rebord 

˜ 1600 mm – 1buc. 
  2,86 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marmita cu abur 300 l – 1buc.   27,96 0,00 27,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina tocat carne, profesionala ,electrica  - 1 buc.   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motofierãstrãu telescopic - emondor- 1buc   3,10 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifuga laborator   28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microscop optic   4,10 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laptop - 1buc   8,50 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coagulometru   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Unitate de stocare date   3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motosapatoare cu accesorii   5,60 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

TG. BUJOR   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de detecție, semnalizare și avertizare incediu și gaze medicale   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spirometru cu turbină reutilizabilă   16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat măsurare indice gleznă-braț   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf 12 canale - 2buc   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem holter EKG   34,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Holter ABPM   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aspirator secretii   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aspirator chirurgical   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Injectomat - 2buc   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifuga laborator 8 locuri   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor de urgenta ptr gaze si electroliti   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPITAL JUDETEAN   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor gaze sanguine   250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat anestezie de inalta performanta complet echipat    1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat CPAP   65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de masurat indice glezna - brat   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat hemoglobina glicozilata   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologic mobil cu  brat C    2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 13 din noiembrie 2021 

 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

Aparat radiologie cu brat mobil    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie mobil    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat ventilatie mecanica fix   4.373,00 0,00 4.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Balanta de precizie   3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Biometru   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brancard reglabil pe inaltime cu amortizor   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Carucior pentru tratament si medicamente   10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifuga testari imunohematologice   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coagulator plasma argon    120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilator   120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Detector de monitorizare oxigen   1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dispozitiv incalzire racire externa pacient   45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dispozitiv incalzire solutii perfuzabile    30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Distilator apa capacitate 50 litri   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament functii vitale compatibile IRM (monitor,ventilator, seringa 

automata) 
  250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament PET CT inclusiv amenajare spatiu, instalare si punere in 

functiune 
  8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecocardiograf   132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf    1.048,00 0,00 1.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf Doppler   91,50 0,00 91,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler color cu sonda transtoracica si vasculara   414,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf multidisciplinar 3D   434,00 0,00 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf   74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf portabil   168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter   70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter mono si bipolar   58,50 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter mono si bipolar cu sistem de control al tensiunii de taiere 

si coagulare 
  58,50 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrodermatom complet echipat   75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electroencefalograf   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fibroscop flexibil si unit de examinare   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Holter EKG   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hota inox profesionala   22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hota speciala pentru neutralizare formol   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incalzitor rapid de solutii perfuzabile   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Incubator complet echipat pentru transport    60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator deschis standard   23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator deschis tip masa de reanimare   94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator inchis standard   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator nou nascuti    600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie radiologica digitala    2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampa scialitica cu 2 sateliti    1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lavoar apa sterila cu un post complet echipat   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Linie videoartroscopie complet echipata    600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Linie videoendoscopie complet echipata   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Litotritor complet echipat   2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa de spalare semiautomata pentru aparatura de endoscopie   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa ginecologica   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa operatie   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microscop cu 2 posturi complet echipat    850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microscop operator neurochirurgical    1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor functii vitale complet echipat   800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor fetal si maternal   201,00 0,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Organizator depozit farmaceutic   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oscilometru dopller pentru masuratori indice glezna brat   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Osteodensitometru cu raze X Dual DXA   240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat cu cantar   16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Paturi ATI   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaun electric pentru examinare cu 4 motoare      80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seringi automate - injectomat   240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de digitizare compatibil IOTA   120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de testare la efort complet echipat   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem lampa scialitica led cu 2 sateliti, brat monitor, camera video 

sistem medical de inregistrare 
  290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sternotom    50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stimulator cardiac temporar   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sursa neintreruptibila UPS   142,80 0,00 142,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Targa hidraulica   45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa autopsie   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa esofagoscopie rigida   63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Departator autostatic   148,00 0,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Trusa instrumentar chirurgical complet echipata   274,20 0,00 274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa nefrolitotomie percutanata cu litotriptor cu ultrasunete    250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa osteosinteza mandibulara / maxilara 6000 rotatii /minut complet 

echipata 
  200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa toracoscopie complet echipata    350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Videobronhoscop    400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Videocoledocoscop   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sesizor radiatii   562,00 0,00 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Usa automata   24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator hibrid inchis-deschis si pentru transport intraspitalicesc   1.442,00 0,00 1.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Morcelator   45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatii de climatizare - 7 buc   60,20 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Usa automata glisanta   35,50 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFECTIOASE                 

Statie distributie O2 (generator de oxigen complet echipat), reductor de 

presiune, sistem de filtrare 
  427,21 0,00 427,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie distributie A4 (statie aer comprimat complet echipata), reductor 

de presiune, sistem de filtrare 
  153,51 0,00 153,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Console 1 pat, Tip 1, Salon (Oxigen)-94 buc   307,62 0,00 307,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

Console 1 pat, tip 2, COVID (Oxigen, Aer) -  20 buc   138,52 0,00 138,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tablou de alarmare si control pentru 1 gaz (O2) - 4 buc   24,98 0,00 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tablou de alarmare si control pentru 2 gaze (O2, A4)   7,74 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set accesorii gaze medicale (oxigenator) pentru adulti - 94 buc   27,86 0,00 27,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set accesorii gaze medicale (aspirator) pentru adulti - 20 buc   29,99 0,00 29,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

EKG (8 buc)   47,64 0,00 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat urini - 1buc   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Linie completa Extractor (extractor automat acizi)   348,43 0,00 348,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat analize GENEXPERT XII-2   137,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat vizualizare vene - 2 buc   52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elevator ridicare pacient - 3 buc   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilatoare - 2 buc   22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combina frigorifica medicala - 1 buc   45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilatoare - 6 buc   66,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap ignifug ptr depozitare butelii de oxigen - 2 buc   39,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie suplimentarã de stocare si distributie oxigen lichefiat   346,00 0,00 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor               0,00 
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71 Active nefinanciare I 1.196,50 0,00 1.196,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.196,50 0,00 1.196,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

TBC                 

Proiectare "Expertiza tehnica -Demolare Corp Spalatorie"    2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DALI "Achizitie si lucrãri montaj sisteme de detectare, semnalizare, 

avertizare incendii si semnalizare în cazul depãsirii concentratiei 

maxime admise de oxigen în atmosferã  

  45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Expertizã tehnicã "Corp A si Corp C"   24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DALI "Lucrãri de modernizare instalatii electrice si realizare instalatii 

de ventilare si tratarea aerului, presiune negativã, Corp A si Corp C 
  50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta pentru echipament router Firewall tip Fortigate100D - 1 buc   7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta pentru echipament router tip Fortigate 50E - 1 buc   2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta soft backup server - 1 buc   6,70 0,00 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Certificate digitale  - 25 buc   2,40 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta GS 1 FARMA - 1buc   0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta utilizare software GPS  - 2 buc   0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta Windows - 10buc   6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta Email - 34buc   11,30 0,00 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPITAL JUDETEAN   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente   500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFECTIOASE                 

Statie TRAFO (proiect Tehnic,autorizare lucrari)   396,00 0,00 396,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Studiu de fezabilitate pentru instalatie detectie oxigen   70,00 0,00 70,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta Retail Microsoft Office 2019 - 20 buc   29,00 0,00 29,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta soft PDA - 3 buc   13,00 0,00 13,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta Microsoft CAL 2019 - 90 buc   27,00 0,00 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente, semnaturi electronice   3,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 67.10 I 1.002,00 0,00 962,00 9,00 15,00 16,00 0,00 

  II 1.002,00 0,00 962,00 9,00 15,00 16,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.002,00 0,00 962,00 9,00 15,00 16,00 0,00 

  II 1.002,00 0,00 962,00 9,00 15,00 16,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 82,00 0,00 42,00 9,00 15,00 16,00 0,00 

  II 82,00 0,00 42,00 9,00 15,00 16,00 0,00 

Grup sanitar Costache Negri I 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 442,00 0,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 442,00 0,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MUZEUL DE ISTORIE                 

drona   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

georardar   55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CMSN   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Laptop   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panou exterior denumire instituție   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pompă recirculare sisteme de mare capacitate (sistem indigen/marin) 

26mc/h debit, Hmax 23 m (2buc.) 
  10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ozonizator acvarii   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pompă skimmer   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoutilitară transport animale   168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Remorcă transport cabaline   32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ocular Takahashi LE 50 mm   4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Camera ASI183MM Pro (mono)   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MUZEUL DE ARTA   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Lucrãri de artã ptr Muzeul de Artã Vizualã   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Video Pro - Kit Live streaming Canon XA11   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CENTRUL CULTURAL   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Acordeon   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CMSN   0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect amenajare peisagistică spațiu adiacent sere plante tropicale   18,00   18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect adăpost carantină Grădina Zoologică   15,00   15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor         0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MUZEUL DE ISTORIE                 

Grup sanitar Costache Negri   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CMSN   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Licențe soft securitate – 50 buc   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licență CorelDraw Graphics Suite   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licențe Adobe Creative Cloud   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licențe Adobe Photoshop   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MUZEUL DE ARTA   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Windwos   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CENTRUL CULTURAL   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Renovare acoperis Sediu administrativ   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pergola Casa Cavadinesti Muzeul Satului   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente   1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 68.10 I 632,00 0,00 192,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

  II 632,00 0,00 192,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 632,00 0,00 192,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

  II 632,00 0,00 192,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 632,00 0,00 192,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

  II 632,00 0,00 192,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de supraveghere si securitate Pavilion nr.3   65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de clorinare a apei potabile   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 559,00 0,00 119,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

  II 559,00 0,00 119,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

Intocmire documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru 

proiectul „Modernizare cladiri UMS Ganesti" in vederea obtinerii 

autorizatiilor de functionare 

  559,00 0,00 119,00 150,00 150,00 140,00 0,00 

 


