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HOTĂRÂREA NR. 311 

din 29 septembrie 2022 

 
privind: aprobarea și implementarea proiectului „Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în 
municipiul Galați” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.422/28.09.2022 

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

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

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Ghidul specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de 

Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru Componenta C3 – Managementul 
deșeurilor - INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 
municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune - SUBINVESTIȚIA I1.C. – CENTRE INTEGRATE DE 
COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRILOR URBANE; 

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) şi lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. i) din Codul administrativ, 
aprobat 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, aprobat 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 necesitatea, oportunitatea și pontențialul economic al proiectului „Centru integrat de colectare 
selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”.  

 
Art.2. Se aprobă implementarea proiectului „Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în 

municipiul Galați” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru Componenta C3 – Managementul deșeurilor - InvestiȚia I1. Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune - 
Subinvestiția I1.C. – Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane.  

 
Art.3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar 

în municipiul Galați”, în cuantum de 32.666.463,90 lei (inclusiv TVA). 
(2)   Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport 

voluntar în municipiul Galați”, în cuantum de 5.580.000,00 Euro, echivalentul sumei de 27.450.810,00 lei, fără TVA, la cursul 
valutar 1 Euro = 4,9195 lei. 

 
Art.4. Se aprobă cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile, în cuantum de 0,00 lei, care 

asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice  și contractul de lucrări. 
 
Art.5. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Centru integrat de 

colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se 
vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

(2) Se aprobă alocarea din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, a tuturor resurselor financiare 
necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării 
acestuia, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. 

(3) Se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, toate resursele financiare necesare 
pentru finanțarea tuturor cheltuielilor de întreținere și mentenanță a investiției realizate în cadrul proiectului „Centru integrat de 
colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”, pe toată durata de valabilitate a contractului de 
finanțare, respectiv pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. 

(4) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 
activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

(5) Costurile aferente lucrărilor ce se vor realiza în cadrul proiectului vor fi prevăzute în bugetul Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Galați, pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării. 

 
Art.6. Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 628.819 locuitori din județul Galați, din care: 305.683 locuitori 

din municipiul Galați.  
 
Art.7. Se aprobă caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții, conform Anexei, parte integrantă la hotărâre. 
 
Art.8. Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să semneze 

cererea de finanțare, documentele justificative aferente evaluării proiectului, contractul de finanțare, toate documentele necesare 
implementării proiectului, precum și pentru relația cu Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în derularea proiectului. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                    Publicată astăzi, 30 septembrie 2022 

 
 

ANEXĂ 
   

Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției 

Obiectivul general al programului îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe 
colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. 
Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient se realizeaza prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătirea pentru reutilizare și valorificare a 
deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară. 
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La nivelul județului Galați, au fost identificate următoarele deficiențe în sectorul managementului deșeurilor: 
- nivelul scăzut de educare a populaţiei în ceea ce priveşte impactul gestionării necorespunzătoare a deşeurilor asupra mediului; 
- rata redusă de acoperire cu servicii de salubritate a localităţilor urbane mici şi a celor rurale;  
-  inexistenţa staţiilor de transfer a deşeurilor;  
-  număr insuficient al punctelor de colectare selectivă a deşeurilor;  
- inexistenţa unei strategii coerente în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor biodegradabile;  
-  apariţia unor disfuncţionalităţi în funcţionarea lanţului „colectare – valorificare” a deşeurilor, datorate în principal inexistenţei unor facilităţi fiscale pentru operatorii 

economici care activează în acest domeniu; 
-  lipsa din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale a resurselor financiare pentru înfiinţarea sistemelor de gestionare a deşeurilor. 

Posibilitatea finanțării prin PNRR - Componenta 3 - Investiția I1, Subinvestiția I1.C a centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării 
urbane Galați este o oportunitate pe care Consiliul Județean Galați intentionează să o valorifice. 
Implementarea și dezvoltarea pe raza Județului Galați a unor servicii publice specializate pentru gestionarea deșeurilor provenite din materiale plastice, textile, 
electrice, mobilier, deșeuri vegetale, construcții și renovări, servicii care să dispună de logistica necesară pentru colectarea, exploatarea și gestionarea deșeurilor în 
cadrul unui centru inregrat de colectare separată prin aport voluntar, este necesar și oportun pentru județ și populație, cu următoarele avantaje: 

- Eficiența crescută în domeniul colectării selective a deșeurilor. 
- Estetică placută, spațiul verde în jur. 
- Rezolvarea problemei mirosurilor neplăcute. 
- Supravegherea centrului elimină pericolele de vandalism. 
- Utilizare accesibilă locuitorilor. 

 
1. Numărul de locuitori din județul Galați, deserviți de proiect 

Conform  adresei Institutului National de Statistica – Directia Judeteana de Statistica Galati nr. 4646/19.09.2022 privind populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie 2021, 
numarul de locuitori deserviti este de 628.819 locuitori din județul Galați, din care: 305.683 locuitori din municipiul Galați.  
 

2. Caracteristicile tehnice ale centrului de colectare separata prin aport voluntar 

Centrul integrat tipic de colectare prin aport voluntar este compus din următoarele elemente: platformă betonată, hală, containere, utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcționale care nu necesită montaj (motostivuitor, încărcător frontal, concasor pentru deșeuri din construcții și demolări, utilaj pentru pre-compost, stație de 
compostare compusă din platformă betonată, tocător, ciur rotativ, întorcător de brazdă instalație însăcuire, etc.), cameră frigorifică, laborator de analize chimice, cântar 
acces auto mare-tonaj, spații administrative, utilități. 
Investiția propusă spre finanțare va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și 
biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, 
deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri de gradină, deșeuri din construcții și demolări, etc. 
În cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar vor fi colectate, de la persoane fizice, următoarele deșeuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfectanți, 
tuburi de spray, materiale textile precum pături, haine, cârpe, materiale plastice,  electrice/ electronice/ electrocasnice, baterii uzate, saltele, mobilier, metal, sticlă și 
ceramică, inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deșeuri vegetale din curți și grădini, deșeuri din construcții și demolări. 
Deșeurile colectate separat în centrul integrat de colectare prin aport voluntar vor fi tratate în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
cu modificările și completările ulterioare, respectând cerințele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 
publică privind mediul de viață al populației. 
Documentația tehnică aferentă investiției va fi elaborată ținând cont de cantitățile și tipurile din fluxul de deșeuri al aglomerării urbane și va determina specificul 
investițiilor din centrul integrat de colectare prin aport voluntar. 
Referitor la imobilul care face obiectul proiectului propus spre finanțare, amplasamentul propus este terenul cu nr. cadastral 135505, situat în intravilanul municipiului 
Galați, se află în domeniul public al UAT Județul Galați și are suprafața de 24.321 mp, necesară implementării proiectului. De asemenea, menționăm faptul că acest 
amplasament este situat în vecinătatea viitoarei Stații de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie care se construiește în cadrul proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați” cu finanțare din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  
În ceea ce privește detalierea lucrărilor de amenajare, a dotărilor, a infrastructurii și suprastructurii investiției propuse spre finanțare, acestea vor fi stabilite prin 
proiectul tehnic, care se va întocmi cu respectarea cerințelor din PNRR, referitoare la centrul integrat de colectare prin aport voluntar, precum și în funcție de cantitățile 
din fluxurile de deșeuri specifice aglomerării urbane. 
De asemenea, beneficiarul va adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluții de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice și panouri solare), precum și soluții 
pentru asigurarea de utilități (apă curentă). 
Echipamentele șiu vehiculele achiziționate vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă sub aspectul respectarii normelor de mediu. 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 312 

din 29 septembrie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.462/28.09.2022 

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

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

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 32 alin. (2) și ale art. 37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/2020, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 124 coroborate cu cele ale art. 182 alin. (4) din Codul administrativ, aprobat 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, aprobat 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. Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

(1) Componența Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-
socială se modifică în sensul înlocuirii domnului Stanciu Silvius cu doamna Cambanache Liliana (anterior membru al Comisiei 
de specialitate nr. 2 – Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională 
şi europeană). 

(2) Componența Comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană se modifică în sensul înlocuirii doamnei Cambanache Liliana cu domnul 
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Stanciu Silvius (anterior membru al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză 
economico-socială). 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Cambanache Liliana şi domnului Stanciu Silvius și este supusă 

formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                    Publicată astăzi, 30 septembrie 2022 

 
 
 

BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI  
privind informaţiile de interes public ce se comunică din oficiu, în anul 2022 

 
Dreptul la informaţie este un drept fundamental nou pentru legislaţia română, fiind receptat de Constituţia României, prin art. 31, din 

instrumentele juridice internaţionale printre care se numără şi Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.  
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor 

dintre persoane fizice sau juridice şi autorităţile publice. Libertatea de informare cuprinde atât dreptul cetăţeanului de a primi informaţiile cerute şi 
răspunsuri la întrebările puse, cât şi obligaţia autorităţilor de a da informaţiile şi de a formula răspunsurile la întrebările puse. 

Prin informaţia de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau 
instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. 

În cadrul Consiliul Judeţean Galaţi, activitatea de informare publică se desfăşoară cu respectarea principiului transparenţei şi principiului 
autonomiei locale. 

În considerarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare, informaţiile de interes public care privesc Consiliul Judeţean Galaţi şi care se comunică din oficiu sunt: 
 
a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii  

 
 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, revizuită; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002; 
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 
 Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanţa 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; 
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 173/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/regulamentCJG/rof-modif-2021.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 143/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot143-260520.pdf 
 DISPOZIŢIA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 340/2015 privind aprobarea Regulamentului intern al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/regulament-intern-2017.pdf 
 

Organigrama aprobată conform legii 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 193/2022 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot193a-290622.pdf 

 
Alte regulamente aplicabile la nivelul instituţiei 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 235/2022 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Judeţean de 

Salubrizare Galaţi: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot235-280722.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 219/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot219-280722.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 70/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot70-300322.pdf 
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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 322/2021 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului 
Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022: 

https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/moitorul-oficial/hotararile-consiliului-judetean-galati/hotarari-c-j/6677-hotararea-nr-442 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 190/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Unităţii Medico-Sociale Găneşti; 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot190-270821.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 175/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei 
autovehiculelor cu depăşiri de greutate/gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile 
judeţene din judeţul Galaţi: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot175-270721.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 243/2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru 

elevii care au absolvit la unităţile de învăţământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu (inclusiv în învăţământul 
vocaţional): 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot243-261120.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 216/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei judeţene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din 
aşezările informale: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot216-170920.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 215/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot215-170920.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 163/2020 privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase 
din vegetaţia din afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială a 
Judeţului Galaţi: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot163-300620.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 107/2020 privind constituirea Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul 

Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot107-230320.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 296/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot296-191219.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 224/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot224-261018.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 171/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea „Diplomei de 

Excelenţă” a judeţului Galaţi: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot171-250918.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 170/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot170-250918.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 148/2018 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot148-250718.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 191/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2017/hot191-280917.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 55/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de 

adoptare a taxelor speciale pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene: 
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot55-280416.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 54/2016 privind aprobarea Regulamentului de selecţie a partenerilor privaţi 
în cadrul proiectelor finanţate din surse extrabugetare: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot54-280416.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 19/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi: 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot19-290116.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 11/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuinţelor de 
serviciu aflate în domeniul public al Judeţean Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot11-290116.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 113/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi:   
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot113-310714.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 106/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al 
Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, instituţie de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot106-150714.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 62/2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

138/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, în judeţul Galaţi: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot62-290414.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 430/2013 privind înfiinţarea, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, a Echipei Intersectoriale Locale (EIL) privind prevenirea şi combaterea abuzului asupra 
copilului, exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în familie, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
acesteia: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari13/hot430-231213.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 39/2012 privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de selecţie şi 

procedura de ocupare a funcţiei de administrator public la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi precum şi a atribuţiilor acestei funcţii: 
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot39-90712.pdf 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, aprobat prin Anexă la 
HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 550/2010, cu modificările şi completările conform art. I pct. 2 din 
HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 189/2012: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot550-301110.pdf 
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot189-311012.pdf 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 328/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului 
Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot328-291009.pdf 
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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 219/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot219-290509.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 182/2009 privind înfiinţarea comitetului judeţean de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia: 
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot182-300409.pdf 
 

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea 
informaţiilor publice 

 
Conducerea instituţiei 

FOTEA COSTEL, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
CUCU DOINA, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 
MITICĂ SANDU, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 

 
Difuzarea informaţiilor publice 

Persoanele fizice sau juridice care doresc să solicite informaţii de interes public se vor adresa Compartimentului relaţii publice, 
organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Laura Teodor.  
Coordonatele compartimentului sunt: 

Galaţi, str. Eroilor nr. 7B, etaj 1, camera 1, cod poştal 800.119 
telefon: 0236.302.513; email: informatii@cjgalati.ro 
 

d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Galaţi 
Datele de contact ale autorităţii: 

Consiliului Judeţean Galaţi  
Municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7, cod 800119 

 Telefon: 0236.302.520; fax 0236.460.703; 
Adresa de e-mail: conducere@cjgalati.ro 

 Adresa paginii de internet: www.cjgalati.ro 
 

Programul de funcţionare: 
- luni – joi, între orele  8:00 – 16:30; 
- vineri, între orele 8:00 – 14:00.  

 
e) Audienţe 
 

Programul de audienţe la conducerea Consiliului Judeţean Galaţi este următorul: 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul COSTEL FOTEA: 
           Miercuri, de la ora 9:00 – 11:00, în ultima zi de miercuri din lună. 

 
Pentru înscrierea în audienţă, persoanele doritoare se adresează Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare A.T.O.P.  
Coordonatele compartimentului sunt:  

Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr.7B, etaj 1, camera 1  
Tel: 0236.302.513, e-mail: informatii@cjgalati.ro 

 
f) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 311/21.09.2022 privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi 
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-
2025: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot311-210922.pdf 
 Bilanţul contabil la data de 31.12.2021: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/bilant-311221.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 99/2022 privind aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi 

al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al 
bugetului local la data de 31.12.2021 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot99-300322a.pdf 
 

g) Programele şi strategiile proprii Consiliului Judeţean Galaţi 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 99/20.04.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi 

pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare 
- CARIC”, SMIS 126291 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot99-200421-a.pdf 
 DISPOZIŢIA PREŞEDINTELUI HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 287/28.05.2020 privind aprobarea 

Planului de acţiuni de îmbunătăţire CAF 2020-2022 la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, elaborat în cadrul proiectului „Capacitate 
administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC", SMIS 126291 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/programe_strategii/disp287-2020.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 149/26.05.2020 privind aprobarea Planului Strategic Instituţional al 

Consiliului Judeţean Galaţi pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii 
integrate şi complementare - CARIC” SMIS 126291 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/programe_strategii/hot149-2020.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 78/2022 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la 
data de 31.12.2022: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot78-300322a.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 206/2022 privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu 
valabilitate până la 31.12.2022: 
     https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot206-290622.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 157/30.06.2021 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor care poate fi vizionat pe site-ul instituţiei, la adresa  

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot157-300621a.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 227/22.10.2019 privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în 

judeţul Galaţi 2019-2023 
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf 
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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 1/29.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf 
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 256/29.11.2018 privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – 

Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 2022 
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot256-291118.pdf 
 

h) Lista cuprinzând documentele de interes public  
 

Lista documentelor de interes public din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi 
1. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi;  
2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;  
3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Regulamentul intern; 
4. Componenţa Consiliului Judeţean Galaţi şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
5. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
6. Programul de audienţe la conducerea Consiliului Judeţean Galaţi; 
7. Programul semestrial al audienţelor consilierilor judeţeni, grupaţi pe comisii de specialitate; 
8. Bugetul local al Judeţean Galaţi; 
9. Bilanţul contabil al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi;  
10. Contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţean Galaţi; 
11. Situaţia realizării obiectivelor de investiţii pe obiective şi surse de finanţare; 
12. Programe şi strategii proprii; 
13. Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 
14. Rapoarte de activitate ale vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi; 
15. Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni; 
16. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
17. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
18. Rapoarte semestriale privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
19. Declaraţii de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni; 
20. Declaraţii de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate; 

 
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi 

1. Situaţia administrativ-teritorială a Judeţean Galaţi; 
2. Analiza privind locul şi ponderea Judeţean Galaţi în ierarhia judeţelor ţării şi în Regiunea de Dezvoltare Sud –Est a României; 
3. Rapoarte statistice privind realizarea investiţiilor pe localităţi şi surse de finanţare; 
4. Lista obiectivelor de investiţii; 
5. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru furnizarea produselor lactate şi produselor de panificaţie în 

instituţiile şcolare; 
6. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli – distribuţia 

de mere; 
7. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de fructe 

proaspete în şcoli; 
8. Documentaţii privind supravegherea şi stabilirea de preţuri şi tarife; 
9. Date privind fundamentarea bugetului instituţiilor finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi; 

10. Situaţii financiare trimestriale şi anuale; 
11. Documente privind evidenţa contabilă şi dări de seamă contabile; 
12. Documentaţii privind deschideri de credite bugetare pe conturi de cheltuieli pentru activitatea proprie şi pentru instituţiile de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
13. Documentaţii privind urmărirea fondurilor alocate în cadrul programelor de finanţare nerambursabile;  
14. Inventare anuale ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
15. Raportul asupra situaţiei bunurilor, ca urmare a inventarierii patrimoniului; 
16. Situaţia trimestrială a debitorilor; 
17. Documentaţii, studii, rapoarte privind managementul asistenţei medicale la nivelul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
18. Documentaţii, studii, rapoarte privind activitatea şcolilor speciale din judeţul Galaţi; 
19. Date cu privire la proiectele derulate, aflate în derulare sau depuse în vederea obţinerii finanţării, la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; 
20. Documentaţii privind programele şi liniile de finanţare active; 
21. Materiale cuprinzând prezentarea generală a proiectelor la care Consiliul Judeţean Galaţi este aplicant sau partener, în forma aprobată de 

finanţator pentru proiectele finanţate din fonduri proprii sau din fonduri externe; 
22. Documentaţii privind înfrăţiri ale Judeţean Galaţi cu unităţi administrativ - teritoriale din alte ţări; 
23. Documentaţii privind cooperarea sau asocierea Judeţean Galaţi cu asociaţii naţionale şi internaţionale; 
24. Documentaţii privind activitatea Euroregiunii „Dunărea de Jos”; 
25. Rapoarte privind deplasările în străinătate; 
26. Informaţii privind instituţiile europene şi din domeniile specifice în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activitate; 
27. Raportul anual de activitate al Centrului Europe Direct; 
28. Publicaţii realizate de Centrul Europe Direct; 
29. Procese-verbale de recepţie a lucrărilor de construcţii–montaj; 
30. Procese-verbale de predare a amplasamentelor pentru lucrări de construcţii –montaj; 
31. Teme de proiectare; 
32. Corespondenţă pe problemele Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
33. Banca de date tehnice rutiere privind infrastructura judeţeană; 
34. Programe, studii, proiecte, avize, contracte, situaţii, procese-verbale privind executarea drumurilor în judeţul Galaţi; 
35. Documentaţii privind întreţinerea, repararea, modernizarea şi construirea de drumuri şi poduri judeţene; 
36. Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emise potrivit Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi 

evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 
37. Avize prealabile de amplasament pentru construcţii amplasate la drumurile judeţene; 
38. Avize structură pentru autorizaţiile de construire; 
39. Lista autorizaţiilor de amplasament la drumurile judeţene pentru construcţii; 
40. Autorizaţii speciale de transport emise pentru autovehiculele cu gabarit sau greutate depăşită; 
41. Documente privind recensământul circulaţiei rutiere pe drumurile publice judeţene şi comunale; 
42. Documentaţii privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice; 
43. Programul judeţean privind transportul rutier public de persoane prin curse regulate; 
44. Regulamente şi caiete de sarcini pentru efectuarea transportului public judeţean;  
45. Informări, rapoarte, analize cu privire la modul de realizare a activităţilor de transport public judeţean; 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot256-291118.pdf


Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 20 din septembrie 2022 

46. Certificate de urbanism; 
47. Autorizaţii de construire / desfiinţare; 
48. Avize structură de specialitate pentru certificatele de urbanism; 
49. Planul de amenajare a teritoriului judeţean; 
50. Programul anual al achiziţiilor publice; 
51. Dosarul achiziţiilor publice; 
52. Documentaţii privind contractele de achiziţii publice şi contractele de concesiune lucrări publice şi servicii; 
53. Raportul anual de achiziţie publică; 
54. Strategii, rapoarte, documentaţii privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
55. Documentaţii privind administrarea patrimoniului public şi privat al Judeţean Galaţi şi al Consiliului Judeţean Galaţi; 
56. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi domeniul privat al Judeţean Galaţi; 
57. Documente privind activitatea de întreţinere şi exploatare a imobilelor Consiliului Judeţean Galaţi; 
58. Date privind patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ; 
59. Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor din judeţul Galaţi; 
60. Documentaţii privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; 
61. Registrul împăduririlor la nivelul Judeţean Galaţi; 
62. Documentaţii privind activitatea de management a resurselor umane din instituţie; 
63. Organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
64. Planul de ocupare al funcţiilor publice; 
65. Fişa de post; 
66. Rapoarte de evaluare ale performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual; 
67. Registrul General de evidenţă a salariaţilor pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
68. Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Galaţi; 
69. Codul de etică al personalului din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
70. Planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;  
71. Documentaţii privind activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor din aparatul de specialitate 
72. Documentaţii privind problematica de securitate şi sănătate în muncă pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate;  
73. Documentaţii privind concursurile pentru ocuparea funcţiilor de manager/director de la instituţiile aflate în subordinea Consiliului Judeţean 

Galaţi; 
74. Programul anual de audit de calitate; 
75. Proceduri, rapoarte, documente şi documentaţii de audit în scopul asigurării calităţii conform standardului ISO 9001/2008 privind 

Managementul Calităţii orientat pe Proces; 
76. Carta auditului intern; 
77. Dosarul de audit public intern  care conţin: ordine de serviciu, notificări, fişe de identificare şi analiză a problemei, formular de constatare şi 

raportare a iregularităţilor, proiect de raport de audit, raport de audit, notă de constatare; 
78. Planul multianual şi anual de audit intern; 
79. Raportul anual privind activitatea de audit public intern; 
80. Documentaţii privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; 
81. Proceduri operaţionale pe activităţi la nivelul structurilor din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
82. Acte procedurale referitoare la litigii în care instituţia este parte; 
83. Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul Judeţean Galaţi este parte; 
84. Hotărâri judecătoreşti definitive; 
85. Documente privind secretariatul şedinţelor în plen ale structurilor de lucru ale Consiliului Judeţean Galaţi (şedinţe ordinare şi extraordinare 

ale Consiliului Judeţean Galaţi, comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, comisia de validare); 
86. Registrul de evidenţă a Hotărârilor Consiliului Judeţean Galaţi; 
87. Registrul pentru evidenţa Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 
88. Registrul de evidenţă a Notelor de serviciu; 
89. Nomenclatorul arhivistic al dosarelor şi alte lucrări în legătură cu acesta; 
90. Condica de prezenţă la serviciu;  
91. Registrul declaraţiilor de avere; 
92. Registrul declaraţiilor de interese; 
93. Adeverinţe, extrase, copii eliberate de pe documentele păstrate în arhiva Consiliului Judeţean Galaţi; 
94. Graficul trimestrial privind şedinţele consiliilor locale; 
95. Rapoarte de activitate săptămânale privind activitatea comisiilor de specialitate; 
96. Rapoarte de avizare ale comisiilor de specialitate; 
97. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei;  
98. Condica de predare – primire a corespondenţei;  
99. Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice; 

100. Documentaţii privind activitatea de acces liber la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, conform legii; 
101. Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public în Consiliul Judeţean Galaţi, 

conform Legii nr. 544/2001; 
102. Lucrări ale comisiei pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor  Legii nr. 544/2001; 
103. Proiecte de acte normative din domeniul de activitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
104. Documentaţii privind derularea procedurii pentru asigurarea transparenţei decizională în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, potrivit 

prevederilor Legii nr. 52/2003;  
105. Petiţii primite de la cetăţeni, autorităţi publice, alte persoane juridice, mass-media, precum lucrările privind verificarea, soluţionarea şi 

răspunsul înaintat petenţilor; 
106. Rapoarte, sinteze, informaţii privind activitatea de colaborare cu structurile asociative din judeţul Galaţi; 
107. Solicitări ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de a fi luate în evidenţa Consiliului Judeţean Galaţi conform art. 52 alin. 1 din 

Ordonanţa Guvernului României nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare; 
108. Documente, informaţii, sinteze, rapoarte privind colaborarea cu instituţiile finanţate sau sprijinite de Consiliul Judeţean Galaţi în domeniile: 

cultură, sănătate, asistenţă socială, tineret, sport, agrement etc.; 
109. Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie; 
110. Rapoarte semestriale şi anuale privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
111. Documente privind secretariatul şedinţelor în plen şi ale comisiilor de lucru ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 
112. Documente privind realizarea lucrărilor legate de editarea Monitorului Oficial al Judeţean Galaţi; 
113. Lucrări de secretariat ale Comisiei judeţene de analiză şi promovare a proiectelor de stemă ale Judeţean, municipiilor, oraşelor şi comunelor 

din judeţul Galaţi; 
114. Propuneri şi/sau observaţii realizate la proiectele de acte normative supuse consultării de structura asociativă de resort (Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România);  
115. Documentaţii privind atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru instituţii publice şi obiective de interes judeţean; 
116. Rapoarte ale comisiei de disciplină privind propunerile de sancţionare pentru faptele sesizate ca abateri disciplinare; 
117. Documente rezultate din activitatea comisiei paritare. 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 20 din septembrie 2022 

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa 
dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa 
cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. 

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la 
cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Modelele de reclamaţie administrativă sunt expuse pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi: 
 

 Formular pentru reclamaţie administrativă 1 (refuz la solicitare)  
http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/reclamatie1-2016.pdf 
 
 Formular pentru reclamaţie administrativă 2 (nerăspuns în termen legal)  
http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/reclamatie2-2016.pdf 
 
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale privind accesul la informaţiile de interes public, prevăzute de lege, 

poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în raza teritorială în care se află 
sediul autorităţii sau instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de lege pentru primirea 
răspunsului la o cerere de acces la informaţiile de interes public.  

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal sau recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere 
a informaţiilor de interes public solicitate.    

Publicat astăzi, 30 septembrie 2022 
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