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HOTĂRÂREA NR. 107 
din 31 mai 2019 

 
privind: stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din 
subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.916/27.05.2019 

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5916/24.05.2019 către Serviciul Public de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi; 
Având în vedere adresa Sindicatului Lucrărilor Multiple Judeţene din cadrul Serviciul Public de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi nr. 1683/1684/24.05.2019, înregistrată la Consiliului 
Judeţean Galaţi la nr. 5916/24.05.2019; 

Având în vedere prevederile art. 10, art. 11, precum şi ale anexei nr. VIII, Capitolul II, Lit. A, Secţiunea IV 
din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se stabilesc coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Coeficientul aferent salariului de bază pentru funcţiile de execuţie, este prevăzut în anexe la nivelul 
gradaţiei 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1–5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 cu 
procentele aferente tranşelor de vechime. 

(3) Coeficientul aferent salariului de bază pentru funcţiile de conducere conţine gradaţia aferentă tranşei de 
vechime în muncă, la nivel maxim. 

(4) Determinarea salariului de bază se face prin înmulţirea coeficienţilor din anexe cu salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se adaugă corespunzător gradaţia aferentă tranşei de vechime. 

 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 149/25.07.2018 privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, 
instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.   

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al Judeţului Galaţi.   
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   
 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 3 iunie 2019 

 
ANEXĂ  

 

Coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual  

din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 
  

a) Funcţii de conducere 

Nr. crt. Funcţie 
Nivel 
studii 

Coeficient 

Gr. I Gr. II 

1. Director general S 3,705 3,878 

2. Director general adjunct S 3,531 3,705 

3. Contabil şef S 3,292 3,428 

4. Inginer şef S 3,292 3,428 

5. Şef serviciu S 2,952 3,075 

6. Şef birou S 2,720 2,833 
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b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale 

Nr. crt. Funcţie 
Nivel 
studii 

Coeficient 

1. 

Inspector de specialitate, gradul IA S 1,925 

Inspector de specialitate, gradul I S 1,760 

Inspector de specialitate, gradul II S 1,595 

Inspector de specialitate, debutant S 1,430 

2. 

Inspector, Arhivar IA M 1,397 

Inspector, Arhivar I M 1,386 

Inspector, Arhivar II M 1,375 

Inspector, Arhivar debutant M 1,364 

3. 
Secretar M,G 1,364 

Secretar debutant M,G 1,358 

4. 
Administrator I M 1,358 

Administrator II M 1,353 

5. 

Muncitor calificat I M;G 1,347 

Muncitor calificat II M;G 1,320 

Muncitor calificat III M;G 1,292 

Muncitor calificat IV M;G 1,265 

6. 
Muncitor necalificat I M;G 1,237 

Muncitor necalificat II M;G 1,210 

 
HOTĂRÂREA NR. 108 

din 31 mai 2019 
 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.871/27.05.2019 

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi nr. 700/05.03.2019, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2871/05.03.2019; 
Având în vedere Avizul Direcţiei Naționale pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

nr. 3517640/14.03.2019, înregistrat la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi la nr. 845/21.03.2019; 
Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 9784/6258/2173/2019, înregistrată la 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi la nr. 615/26.02.2019;  
Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. a)  pct. 11 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, 
potrivit anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 188/2012, privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi, respectiv prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 169/2017 Privind 
modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi care răspunde 

de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                             Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
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    ANEXA NR. 1 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 4 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 33 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 3 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 37 

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 40 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

 
Compartiment 

secretariat şi relaţii 
cu publicul 4 

- 

4 

 
Compartiment 

resurse umane şi 
perfecţionare profesională 2 

- 

2 

Compartiment 
financiar-contabilitate 

3 

- 

3 

 
Serviciul 

stare 
civilă 8 

1 

9 
Biroul 

de evidenţă a 
persoanelor 

7 

1 

8 

Compartiment 
regim 

evidenţă 

3 

- 

3 

Compartiment 
ghişeu unic 

4 

- 

4 

Şef birou 1 

Compartiment monitorizare, 

calitate, sănătate și 

securitate în muncă, achiziţii 

publice, administrativ 6 

- 

6 

 
Compartiment 

juridic şi contencios 
3 

- 

3 

Compartiment 
informatizare şi gestiunea 

bazelor de date 
3 

- 

3 



de conducere de execuţie de conducere de execuţie

1
Director executiv/      

vacant
II

Superioare juridice sau 

administrative 

2
Director executiv adj./  

vacant
II

Superioare juridice sau 

administrative 

3 Şef serviciu ll
Superioare juridice sau 

administrative 

4 vacant Consilier I Principal Superioare juridice 

5 Inspector I Principal
Superioare juridice sau 

administrative

6 Inspector I Superior Superioare administrative 

7 Vacant Inspector I Debutant
Superioare juridice sau 

administrative

8 Referent lll Superior Medii

9 Referent lll Superior Medii

10 Consilier l Superior
Superioare juridice sau 

administrative 

11 Vacant Referent IA Medii

G
ra

d
u

l 
p

ro
fe

s
io

n
a

l

Nivelul şi

specialitatea

studiilor

Serviciul stare civilă

Compartiment informatizare şi gestiunea bazelor de date
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Anexa nr. 2

STAT DE FUNCŢII AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECŢIEI JUDEŢENE 

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GALAŢI

 

Nr. 

crt.

Funcţia publică

C
la

s
a Gradul

profesional

Nivelul şi

specialitatea

studiilor

Funcţia contractuală
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12 Inspector I Superior Superioare

13 Vacant Inspector I Asistent Superioare de specialitate

14 Vacant Inspector I Asistent Superioare de specialitate

15 Inspector I Asistent Superioare

16 Inspector I Superior Superioare

17 Vacant Referent III Superior Medii

18 Vacant Inspector l Principal Superioare

19 Inspector I Principal Superioare

20 Şofer I Medii

21 Şef birou ll Superioare 

22 vacant Inspector I Superior Superioare tehnice

23  Consilier l Superior Superioare economice 

24 Inspector l Superior Superioare 

25  Referent III Superior Medii

26 Referent III Superior Medii

27 Inspector I Superior Superioare

28 vacant Referent III Superior Medii

29 vacant Consilier juridic I Principal Superioare juridice

30 Consilier juridic I Superior Superioare juridice

31 vacant Consilier juridic I Principal Superioare juridice

32 vacant  Referent III Principal Medii

Compartiment regim evidenţă

Compartiment ghişeu unic

Compartiment juridic şi contencios

Compartiment secretariat şi relaţii cu publicul

Compartiment monitorizare, calitate, sănătate și securitate în muncă, achiziţii publice, administrativ

Biroul de evidenţa persoanelor
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33 Inspector I Superior Superioare

34 Inspector l Principal Superioare

35 Curier Studii generale

36 vacant Consilier I Principal
Superioare juridice sau 

administrative

37 Consilier I Superior
Superioare juridice sau 

administrative 

38 Inspector I Principal Superioare de specialitate

39 Inspector I Principal Superioare de specialitate

40 Referent III Superior Medii

37

4

33                                                                                                                                                                                                                                               

0

3

40

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 

Compartiment resurse umane şi perfecţionare profesională

Compartiment financiar-contabilitate 
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HOTĂRÂREA NR. 109 

din 31 mai 2019 
 

privind: aprobarea organigramei şi a 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: 4.756/27.05.2019  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 5019/22.04.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 4756/22.04.2019; 
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b) şi 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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 274/29.11.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, care răspunde şi de punerea 

în aplicare. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                            Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
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                                                                       Organigrama Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi                                                    Anexa nr.1 

 

 

 

 

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S19 

T: 49 T: 49 T: 54 T: 22 T: 5 T: 14 T: 9 T: 4 T: 2 T: 4 T: 17 T: 1 T: 8 T: 13 T: 14 T: 5 T: 10 T: 2 T:3 

C: 1 C: 1 C: 1 C: 1 C: - C: 1 C: - C: - C: - C: - C: 1 C: - C: 1 C: - C: - C: - C: - C: - C:- 

E: 48 E: 48 E: 53 E: 21 E: 5 E: 13 E: 9 E: 4 E: 2 E: 4 E: 16 E: 1 E: 7 E: 13 E: 14 E: 5 E: 10 E: 2 E:3 

 
Spălătorie 

T:6 

C:- 

E:6 

 
Personal întreţinere 
deservire 

T:23

3233C: - 

E:23 

 
Pază 

T:3

9 C: - 

E:3 

Bloc  
Alimentar 

T:12 

C:  - 

E:12 

 
CONSILIUL  DE 

ADMINISTRAŢIE 

 
MANAGER 

 
Serviciul de 
Management al 
Calitatii 

T: 5 

C:  - 

E:  5 

 
Serviciul Tehnic  
           şi  
Administrativ 

T:7 

C:1 

E:6

4 

 
Serviciul 
RUNOS 

T: 5 

C:1 

E:4 

Compartiment de 
prevenire a infectiilor 
asociate  
asistentei medicale 

T:  4 

C:  - 

E: 4 

 
Compartiment 
juridic 

T:  1 

C:  - 

E:  1 

 
Personal clerical 

T:  1 

C:  - 

E:  1 

Compartiment  
SSM, PSI, protecţia civilă şi 
situaţii de urgenţă 

T:  1 

C:  - 

E:  1 

Compartiment  
informatică 

T:  1 

C: -  

E:  1 

 
Director Financiar 
Contabil 

T: 1

  C: 1 

E: - 

 
Serviciul 
Achiziţii 

T:6 

C:1 

E:5 

 
Director 
 Medical 

T:1 

C:1 

E:- 

 
Birou  
Contabilitate 

T: 5 

C: 1 

E: 4 

 
Evaluare si statistică  
medicală 

T: 9 

C:  - 

E:  9 
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                                                                       Organigrama Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi                                                    Anexa nr.1 
Legendă: 

 

 S 1 – Secţia Pneumologie I;   

 S 2-   Secţia Pneumologie II; 

 S 3-   Secţia Pneumologie III; 

 S 4-   Secţia Pneumologie Copii; 

 S 5-   Compartiment MDR; 

 S 6-   Camera de Gardă; 

 S 7-   Laborator radiologie şi imagistică medicală;                                

 S 8-   Compartiment de explorări funcţionale; 

 S 9-   Compartiment endoscopie bronşică 

 S 10-  Compartiment sterilizare; 

 S 11-  Laborator analize medicale; 

 S 12-  Compartiment gimnastică medicală; 

 S 13-  Farmacie cu circuit închis; 

 S 14-  Dispensar TBC Nr. 1 Galați; 

 S 15-  Dispensar TBC Nr. 2 Galați; 

 S 16-  Dispensar TBC Tg. Bujor; 

 S 17-  Dispensar TBC Tecuci; 

 S 18-  Ambulatoriu de specialitate – pneumologie 

 S 19  – Medici competenţe limitate 

               

 

 

 

 

 

 

Recapitulaţie: 

 

 

 

 

                                          

 
                                                  

 

   

 

 

 

Nr. posturi aprobate 377 

Nr. posturi ocupate 268 

Nr. posturi vacante 109 

Nr. posturi conducere 14 

Nr. posturi execuţie 363 
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 STAT DE FUNCŢII al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 

Nr. crt. 
Funcţii 

Tr./grad prof. Nivelul/specialitatea studiilor 
Conducere Execuţie 

 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 VACANT   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 Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

6.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

7.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

8.   Medic-VACANT Specialist 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.   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.VACANT  Studii specialitate 

21.   Asistent med. Gen. VACANT  Studii 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. VACANT  Studii specialitate 

27.   Asistent med. Gen. VACANT  Studii specialitate 

28.   Asistent med. Gen. VACANT principal Studii specialitate 

29.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 
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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  Studii generale si curs 

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 VACANT  Studii generale 

51.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

52.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S2         Sectia Pneumologie II : 49   

53.  Medic sef sectie   Studii superioare medicale-pneumologie 

54.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

55.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

56.   Medic VACANT Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

57.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

58.   Medic VACANT Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

59.   Asistent med. gen sef principal Studii specialitate 

60.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

61.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

62.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

63.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

64.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

65.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

66.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 7 din mai 2019 
         ANEXA 2 

67.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

68.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

69.   Asistent med. gen VACANT principal Studii specialitate 

70.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

71.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

72.   Asistent med. gen           principal   Studii SS specialitate 

73.   Asistent med. Gen.  Studii SS de specialitate 

74.   Sora medicala principal Studii medii de specialitate 

75.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

76.   Asistent med. Gen. VACANT  Studii specialitate 

77.   Asistent med. Gen. VACANT principal Studii specialitate 

78.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

79.   Asistent med. Gen. VACANT  Studii specialitate 

80.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

81.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

82.   infirmiera  Studii generale + curs 

83.   infirmiera  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 

90.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

91.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

92.   ingrijitoare  Studii generale 

93.   Ingrijitoare-VACANT  Studii generale 

94.   ingrijitoare  Studii generale 

95.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

96.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

97.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

98.   Ingrijitoare  Studii generale 

99.   Ingrijitoare    Studii generale 

100.   Ingrijitoare  Studii generale 

101.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S3       Sectia Pneumologie  III : 54   

102.  Medic sef sectie VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

103.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 
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104.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

105.   Medic  Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

106.   Medic  Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

107.   Medic-VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

108.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

109.   Asistent med. gen sef principal Studii SS specialitate 

110.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

111.   Asistent med. Gen  Studii specialitate 

112.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

113.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

114.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

115.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

116.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

117.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

118.   Asistent med. Gen-VACANT  Studii specialitate 

119.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

120.   Asistent med. Gen VACANT principal Studii specialitate 

121.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

122.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

123.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

124.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

125.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

126.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

127.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

128.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

129.   Asistent med. Gen VACANT  Studii SS de specialitate 

130.   Asistent med. Gen VACANT debutant Studii specialitate 

131.   Infirmiera-VACANT  Studii generale + curs 

132.   Infirmiera  Studii generale + curs 

133.   Infirmiera  Studii generale + curs 

134.   Infirmiera  Studii generale + curs 

135.   Infirmiera  Studii generale + curs 

136.   Infirmiera  Studii generale + curs 

137.   Infirmiera   Studii generale + curs 

138.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

139.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

140.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

141.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 
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142.   ingrijitoare  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 VACANT  Studii generale 

150.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

151.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

152.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

153.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

154.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

155.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S4        Sectia Pneumologie Copii  : 22   

156.  Medic sef sectie - VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

157.   Medic VACANT Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

158.   Medic  Specialist Studii superioare medicale - pediatrie 

159.   Asistent med. Ped. sef principal Studii specialitate 

160.   Asistent med. Gen. principal Studii SS  de specialitate 

161.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

162.   Asistent med. Ped. principal Studii specialitate 

163.   Asistent med. Gen/Ped. principal Studii SS  de specialitate 

164.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

165.   Asistent med. gen. Principal  Studii specialitate 

166.   Infirmiera  Studii generale + curs 

167.   Infirmiera  Studii generale + curs 

168.   Infirmiera  Studii generale + curs 

169.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

170.   ingrijitoare  Studii generale 

171.   ingrijitoare  Studii generale 

172.   ingrijitoare  Studii generale 

173.   ingrijitoare   Studii generale 

174.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

175.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

176.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

177.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S5        Compartiment M.D.R. : 5   
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178.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

179.   Asistent med. gen.   principal Studii SS de specialitate 

180.   Asistent med. gen.   Studii specialitate 

181.   Infirmiera  Studii generale+curs 

182.   ingrijitoare  Studii generale 

 S6           Camera de garda : 14   

183.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

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 SS de specialitate 

188.  Asistent sef unitate VACANT  principal Studii specialitate 

189.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

190.   Asistent med. gen. VACANT  Studii specialitate 

191.   Asistent med. gen. VACANT  Studii specialitate 

192.   Ingrijitoare   Studii generale 

193.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

194.   ingrijitoare   Studii generale 

195.   brancardier  Studii generale 

196.   brancardier VACANT  Studii generale 

 S7      Laborator Radiologie si Imagistica Medicala : 9   

197.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

198.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

199.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

200.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

201.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

202.   Registrator med. VACANT principal Studii specialitate + competenta radiologie 

203.   Asistent med. rad.   Studii specialitate 

204.   Asistent med. rad.   Studii specialitate 

205.   Asistent med. rad. VACANT debutant Studii specialitate 

 S8     Compartiment Explorari Functionale : 4   

206.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

207.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

208.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

209.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S9           Compartiment Endoscopie Bronsica: 2   

210.   Asistent med. gen. VACANT principal Studii specialitate 

211.   Asistent med. gen. VACANT  Studii specialitate 
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 S10             Compartient Sterilizare : 4   

212.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

213.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

214.   Asistent med. gen. VACANT  Studii specialitate 

215.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S11             Laborator Analize Medicale : 17   

216.  Sef laborator   Studii superioare de specialitate 

217.   Medic Primar Studii superioare medicale laborator 

218.   Chimist Principal Studii superioare de specialitate 

219.   Chimist Principal  Studii superioare de specialitate 

220.   Biolog  Principal Studii superioare de specialitate 

221.   Asistent med. lab.   principal Studii specialitate 

222.   Asistent med. lab.VACANT principal Studii specialitate 

223.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

224.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

225.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

226.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

227.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

228.   Asistent med. lab. VACANT  Studii specialitate 

229.   Asistent med. lab. VACANT  Studii specialitate 

230.   Asistent med. lab. VACANT debutant Studii specialitate 

231.   ingrijitoare  Studii generale 

232.   ingrijitoare  Studii generale 

 S12      Compartiment Gimnastica Medicala : 1   

233.   Profesor CFM - VACANT Principal Studii superioare de specialitate 

 S13           Farmacie cu circuit inchis : 8   

234.  Farmacist sef VACANT   Studii superioare de specialitate 

235.   Farmacist   Studii superioare de specialitate 

236.   Asistent med. Farmacie 

VACANT 

principal Studii de specialitate 

237.   Asistent med. farmacie principal Studii de specialitate 

238.   Asistent med. farmacie principal  Studii de specialitate 

239.   Asistent med. farmacie  principal Studii de specialitate 

240.   Asistent med. farmacie VACANT  Studii de specialitate 

241.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S14      Dispensar T.B.C. nr. 1 : 13   

242.   Medic Primar Studii superioare medicale pneumologie 

243.   Medic Specialist Studii superioare medicale pneumologie 
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244.   Medic -VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

245.   Medic -VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

246.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

247.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

248.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

249.   Asistent med. Gen. principal Studii  SS specialitate 

250.   Asistent medico-social principal Studii specialitate 

251.   Asistent med. Rad. VACANT  Studii specialitate 

252.   Asistent med. Rad. principal Studii specialitate 

253.   Registrator med.  principal Studii specialitate 

254.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S15     Dispensar T.B.C. nr. 2 : 14   

255.   Medic Primar Studii superioare medicale pneumologie 

256.   Medic -VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

257.   Medic -VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

258.   Medic -VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

259.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

260.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

261.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

262.   Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

263.   Asistent med. generalist   Studii specialitate 

264.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

265.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

266.   Statistician   med.  principal Studii specialitate 

267.   Registrator  med. VACANT   Studii specialitate 

268.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S16     Dispensar T.B.C. Tg. Bujor : 5   

269.   Medic   Rezident  

pneumologie 

Studii superioare medicale  

270.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

271.   Asistent med. ped. principal Studii specialitate 

272.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

273.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S17             Dispensar T.B.C. Tecuci : 10   

274.   Medic  Specialist  Studii superioare medicale pneumologie 

275.   Medic  Rezident 

pneumologie 

Studii superioare medicale  

276.   Medic VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 
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277.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

278.   Asistent med. Gen. VACANT   Studii specialitate 

279.   Asistent med. ocrotire principal Studii specialitate 

280.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

281.   Asistent med. Gen.   Studii SSD specialitate 

282.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

283.   ingrijitoare  Studii generale 

 S18            Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete 

in specialităţi: cabinet pneumologie   : 2 

  

284. Asistent med. gen.   Studii specialitate 

285. Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 Compartiment de evaluare si  statistica medicala:    

286.  Statistician med. principal Studii specialitate 

287.  Statistician med. VACANT principal Studii specialitate 

288.  Registrator med. principal Studii specialitate 

289.  Registrator med. VACANT   Studii specialitate 

290.  Registrator med. principal Studii specialitate 

291.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

292.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

293.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

294.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

 Comp. de Prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale: 4   

295.  Medic Primar Studii superioare medicale epidemiologie 

296.  Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

297  Asist. med. igiena/generalist 

VACANT 

 Studii de specialitate PL / SS / curs de perfectionare 

profesionala in domeniu 

298  Agent DDD  Studii generale + curs 

 Compartiment juridic : 1   

299  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

 Personal clerical : 1   

300  preot  Studii superioare de specialitate 

 Compartiment Securitatea Muncii, P.S.I. Protectie Civila si Situatii de 

urgenta  : 1 

  

301  Inginer   Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 Compartiment Informatica : 1   

302  Informatician VACANT  Studii superioare de specialitate 

 Birou  contabilitate : 5   

303 Sef birou VACANT   Studii superioare economice 
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304  Economist  Studii superioare economice 

305  Economist  Studii superioare economice 

306  Economist   Studii superioare economice 

307  Economist   Studii superioare economice 

 Serviciul RUNOS : 5   

308 Sef  serviciu VACANT   Studii superioare juridice/economice/administrative 

309  Referent de specialitate  Studii superioare administrative 

310  Economist   Studii superioare economice 

311  Economist   Studii superioare economice 

312  Referent  de specialitate 

 VACANT 

 Studii superioare economice / juridice 

 Serviciul Tehnic si Administrativ : 7   

313 Sef serviciu   Studii superioare tehnice 

314  Secretar dactilograf  Studii medii 

315  Secretar dactilograf  Studii medii 

316  Referent de specialitate   Studii superioare administrative 

317  Magaziner     Studii medii 

318  Magaziner  Studii medii 

319  Economist   Studii superioare economice 

 Spalatorie :6   

320  Spalatoreasa cu gestiune  Studii generale 

321  Spalatoreasa  Studii generale 

322  Spalatoreasa  Studii generale 

323  Spalatoreasa   Studii generale 

324  Spalatoreasa  Studii generale 

325  Spalatoreasa VACANT  Studii generale 

 Personal intretinere si deservire posturi fixe : 23   

326  Muncitor calificat - tamplar  Calificare 

327  Muncitor calificat – sudor-VACANT  Calificare 

328  Muncitor calificat – sudor  Calificare 

329  Muncitor calificat – zugrav  Calificare 

330  Muncitor calificat  - instalator sanitar 

VACANT 

 Calificare 

331  Muncitor calificat – prelucrator prin 

aschiere 

 Calificare 

332  Muncitor calificat- lacatus mecanic  Calificare 

333  Muncitor calificat – conducator 

mecanic auto 

 Calificare 
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334  Muncitor calificat – telefonist   Calificare 

335  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

336  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

337  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

338  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

339  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

340  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

341  Muncitor calificat electrician 

VACANT 

 Calificare 

342  Muncitor calificat- sofer   Calificare 

343  Muncitor calificat- sofer VACANT  Calificare 

344  Muncitor calificat electromecanic 

statie pompare apa  

 Calificare 

 

345  Muncitor necalificat – intretinere spatii 

verzi VACANT 

 Calificare 

346  Muncitor necalificat – intretinere spatii 

verzi  

  

347  Muncitor necalificat – intretinere spatii 

verzi  

  

348  Muncitor calificat electromecanic 

statie pompare apa VACANT 

 Calificare 

 Paza : 3   

349  Portar  Studii generale 

350  Portar  Studii generale 

351  Portar  VACANT  Studii generale 

 Bloc alimentar : 12   

352  Asistent dietetica principal Studii specialitate 

353  Asistent dietetica VACANT  Studii specialitate PL/SS 

354  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

355  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

356  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

357  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

358  Muncitor calificat bucatar   Calificare 

359  Muncitor necalificat   

360  Muncitor necalificat    

361  Muncitor necalificat   

362  Muncitor necalificat   

363  Muncitor calificat   Calificare 
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 Serviciul Achizitii : 6   

364 Sef serviciu    Studii superioare tehnice/economice 

365  Inginer specialist  Studii superioare tehnice 

366  Subinginer  Studii superioare de scurta durata tehnice 

367  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

368  Referent  Studii medii 

369  Economist   Studii superioare economice  

 Serviciul de Management al Calitatii: 5   

370  Medic-VACANT  Studii superioare medicale 

371  Consilier Jurdidic VACANT  Studii superioare juridice 

372  Inginer  Studii superioare tehnice 

373  Referent-VACANT  Studii medii 

374  Inginer   Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 Posturi medici competente limitate : 3   

375  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

376  Medic  VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

377  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

 

RECAPITULAŢIE: 

 

 

                  

 

 

NR. TOTAL  POSTURI APROBATE 377 

NR. TOTAL POSTURI OCUPATE 268 

NR. TOTAL POSTURI VACANTE 109 

NR. TOTAL POSTURI DE  CONDUCERE 14 

NR. TOTAL POSTURI DE EXECUŢIE 363 
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HOTĂRÂREA NR. 110 
din 31 mai 2019 

 
privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 71/29.03.2019 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor 
imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.988/27.05.2019  

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați și  Hotărârea Guvernului nr. 847/29.11.2017 
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 71/29.03.2019 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise 
în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 239/29.11.2017 privind modificarea şi 
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate 
Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public 
al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de 
interes judeţean; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării 
adresate Consiliului Local al Municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din 
domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria 
drumurilor de interes judeţean; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se modifică poziţia nr. 266 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
71/29.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea 
inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului 
Galaţi, după cum urmează: 

Poz. 
înreg. 

Cod de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobândirii 
sau, după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică 
actuală. Denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare 

266 1.3.7.2 Drum județean 
251M 
 
 

Drum centură (intersecţie cu E87) 
– municipiul Galaţi – strada 
Macului (intersecţie cu Calea 
Prutului – E87) – municipiul 
Galaţi 
Km 0+000 - Km 10+890 
Nr. cadastrale: 125627, 125724, 
125735, 125723, 125730, 
125726, 125736, 125617, 
125733, 125699, 125716, 
125729, 125732, 125725, 
125718, 125707, 125634, 
125631, 125703, 125714, 
125705, 125734, 125728, 
125731, 125737, 125712, 
125616, 125701, 125710, 
125621, 125620, 125624, 

2017 35.330.539,00 O.G. nr. 43/1997; 
H.C.J. nr. 230/06.11.2017; 
H.C.L. nr. 613/07.11.2017;  
H.C.J. nr. 239/29.11.2017;  
H.C.L. nr. 615/27.11.2017;  
H.C.J. nr. 260/19.12.2017, cu 
modificările și completările 
ulterioare;  
H.C.J. nr. 38/16.02.2018; 
H.C.J. nr. 71/29.03.2019; 
Cărți funciare nr. : 125627, 125724, 
125735, 125723, 125730, 125726, 
125736, 125617, 125733, 125699, 
125716, 125729, 125732, 125725, 
125718, 125707, 125634, 125631, 
125703, 125714, 125705, 125734, 
125728, 125731, 125737, 125712, 
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P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                            Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
 

HOTĂRÂREA NR. 111 
din 31 mai 2019 

 
privind: declararea obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate publică de interes judeţean, în vederea 
scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 2.300 m.p., categoria de folosinţă pajişti, aflat 
în extravilanul comunei Fârţăneşti, judeţul Galaţi, tarla 124, parcela 2701, lot 2, C.F. nr. 102389, situat pe partea 
stângă a drumului judeţean DJ 255, între poziţiile kilometrice 44+125 – 44+250, aparţinând domeniului public al 
judeţului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.987/27.05.2019 

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 162/2017 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 Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 163/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 70/2019 privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al comunei Fârțănești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârțănești și 
administrarea Consiliului Local al comunei Fârțănești în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea 
Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Fârțănești nr. 21/2019 privind aprobarea trecerii 
terenului în suprafață de 2.300 mp din domeniul public al comunei Fârțănești și administrarea Consiliului local 
Fârțănești județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați;  

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 92 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. m) din Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind 
restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale nr. 83/2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. (1) Se declară obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate publică de interes județean, în 
vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de folosință pajiști, 
aflat în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, tarla 124, parcela 2701, lot 2, C.F. nr. 102389, situat pe partea 
stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile kilometrice 44+125 – 44+250, aparținând domeniului public al 
județului Galați 

125630, 125622, 125618, 
125619, 125626 

125616, 125701, 125710, 125621, 
125620, 125624, 125630, 125622, 
125618, 125619, 125626 
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(2) Se vor efectua demersurile şi procedurile prevăzute de actele normative în vigoare în vederea scoaterii 
definitive din circuitul agricol a terenului prevăzut la alin. (1) şi schimbarea categoriei de folosință a terenului în 
cauză, din teren agricol categoria de folosință pajiști, în categoria neproductiv. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 

 
 

 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                           Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 112 
din 31 mai 2019 

 
privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cerţeşti privind trecerea unui sector de drum din DJ 
240A, în lungime de 936 m., respectiv de la km. 13+464 la km. 14+400, din domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Local al comunei Cerţeşti, în vederea modernizării 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.025/27.05.2019 

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1627/03.05.2019 a Primăriei comunei Cerțești, înregistrată la Consiliului 

Județean Galați cu nr. 5025/03.05.2019; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Cerțești nr. 16/29.03.2019 privind modificarea și 

completarea H.C.L. nr. 8/20.02.2019 privind solicitarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 240A, sat 
Cerțești, de la Candrea Elena până la Zota Constantin, în lungime de 869 m., aflat în patrimoniul județului Galați, în 
administrarea Consiliului Local Cerțești; 

Având în vedere prevederile art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e), alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea unui sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m., respectiv de la 
km. 13+464 la km. 14+400, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în 
domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei Cerțești. 

(2) Datele de identificare (plan situație – DJ 240A – pe raza comunei Cerțești) ale sectorului de drum 
prevăzut la alin. (1) sunt precizate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Predarea–preluarea sectorului de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m., se va face pe bază de 

proces verbal, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Cerțești, județul Galați. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                             Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
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ANEXĂ 

Datele de identificare 

ale sectorului de drum din DJ 240A care trece din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Consiliului 
Local al comunei Cerțești 
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HOTĂRÂREA NR. 113 
din 31 mai 2019 

 
privind: aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între Consiliul Județean Galați şi Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.834/27.05.2019 

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România, filiala Galaţi nr. 5834/22.05.2019; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 3 şi alin. (6) lit. a) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Acordul Cadru de Cooperare între Consiliul Judeţean Galaţi şi Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Galaţi prevăzut în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului 

Judeţean Galaţi, a Acordului – Cadru de Cooperare. 
 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, filiala Galați. 
(2) Direcția economie și finanţe şi Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                           Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
 

ANEXĂ 

ACORD CADRU DE COOPERARE  
 

cu privire la promovarea în comun a unor acțiuni în domeniul formării profesionale continue a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților 

medicali, pentru asigurarea calității serviciilor de îngrijire în toate unitățile sanitare publice din reţeaua Consiliului Județean Galaţi, pentru îmbunătățirea 

continuă a calității practicii şi competențelor profesioniștilor, pentru a asigura dreptul pacienților la sănătate și la securitatea îngrijirilor 

 

între Consiliul Județean Galaţi și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Galaţi, 

          Prezentul ACORD are drept scop stabilirea unui cadru de cooperare și promovarea unei culturi a colaborării, în conformitate cu atribuțiile legale ale 
Consiliului Județean Galați și ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Galaţi, pentru inițierea unor 
acțiuni de interes comun pentru promovarea unui management de calitate, pentru utilizarea cât mai eficientă a resurselor umane și materiale disponibile în 
sănătate, pentru valorizarea, recompensarea și formarea profesională continuă a asistenților medicali și moașelor, precum și pentru oferirea de oportunități pentru 
ca asistenții medicali și moașele din sistemul de sănătate gălățean să contribuie la organizarea și furnizarea serviciilor de sănătate de calitate, să aibă atitudini și 
comportamente profesioniste și etice în relația cu pacientul și pentru a demonstra respectul pentru viața individului și pentru drepturile pacientului la calitatea și 
siguranța/securitatea îngrijirilor primite. 
         Prezentul ACORD asigură realizarea intereselor comune în domeniile de competență ale fiecărei instituții, având ca scop dezvoltarea viitoare a relațiilor de 
cooperare între cele două părți prin realizarea de activități comune, precum și facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alte instituții interesate, în 
domeniile de interes comune ale părților semnatare, prin promovarea reciprocă a imaginii publice și a principalelor activități ale partenerilor, în domeniul 
dezvoltării calității și securității actului medical și de îngrijire a pacienților asistați din Județul Galați. 

Aproximativ 4.300 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu drept de liberă practică medicală exercită legal profesia în anul 2019, 
în slujba tuturor cetățenilor și pacienților asistați în unitățile sanitare publice și private / farmacii/ laboratoare, stomatologie, etc. și de asistență socială din Județul 
Galați. 
În aceste condiţii, Consiliul Judeţean Galaţi şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Galaţi au convenit 
următoarele: 
 
Art. 1. Obiectul Acordului Cadru de Cooperare  

 

Obiectului Prezentului Acord Cadru de Cooperare vizează promovarea în comun a unor acțiuni în domeniul formării profesionale continue a asistenților medicali 
generaliști, moașelor și asistenților medicali, pentru asigurarea calității serviciilor de îngrijire în toate unitățile sanitare publice din reţeaua Consiliului Județean 
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Galaţi, pentru îmbunătățirea continuă a calității practicii şi competențelor profesioniștilor, pentru a asigura dreptul pacienților la sănătate și la securitatea 
îngrijirilor. 
 
Art. 2. Obligaţiile Consiliului Județean Galaţi 

- asigurarea sprijinului și colaborării în vederea demarării și accesării unor proiecte cu fonduri europene nerambursabile, necesare pentru formarea profesională 
medicală continuă și dezvoltarea competențelor resurselor umane din sănătate, acordarea de ajutor în organizarea manifestărilor profesionale menite să crească 
nivelul de pregătire profesională și calitatea îngrijirilor,  pentru formarea  personalului medical din domeniile prioritare de sănătate: depistare precoce (screening) 
a cancerului de col uterin, a cancerului de sân, a tuberculozei, a hepatitelor B,C și D, precum și pentru screening prenatal; 
- în limita disponibilității existente, aprobă prin reprezentantul legal, punerea la dispoziție, în mod gratuit, a unor spații pentru organizarea și desfășurarea 
cursurilor de perfecționare sau formare profesională pentru membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – 
filiala Galaţi; 
- sprijină, acordă asistență de specialitate în limita competențelor legale și identifică surse de finanțare pentru crearea unor noi elemente de infrastructură, 
necesare pentru evaluarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților resurselor umane implicate în derularea actului medical, în cadrul unităților sanitare din 
județul Galați; 
- implicarea în desfășurarea activităților de instruire medicală specifică personalului de îngrijire (nursing), urmată de adoptarea protocoalelor de asigurare a 
calității și a formării continue a asistenților medicali și moașelor, pentru creșterea nivelului de responsabilitate, a calității și a gradului de siguranță a actului de 
îngrijire, pentru a asigura dreptul legitim al pacienților la calitate sănătate și la securitatea îngrijirilor; 
- asigurarea resurselor necesare bunei promovări a acțiunilor desfășurate de reprezentanții Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România – filiala Galaţi, la nivel local, regional, național și internațional în domeniile de cooperare de interes comun (materiale de promovare, 
recompense financiare pentru participanții care au obținut rezultate remarcabile etc.), conform datelor ce vor fi stabilite de comun acord; 
- implicarea directă în desfășurarea acțiunilor de comunicare și promovare a rezultatelor obținute de reprezentanții Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Galaţi în proiectele inițiate la care participă. 
 

Art. 3. Obligațiile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Galaţi 

- recunoașterea intereselor comune în domeniile de competență având ca scop dezvoltarea viitoare a relațiilor de cooperare între cele două părți prin realizarea de 
activități complementare; 
- pune la dispoziția Consiliului Județean Galați toate informațiile și datele de interes public ce vor permite realizarea acțiunilor de interes comun, prevăzute în 
prezentul Acord, conform legilor în vigoare; 
- facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alte părți interesate, în domeniile de interes comune ale părților, prin promovarea reciprocă a imaginii publice a 
partenerilor; 
- participă și asigură sprijinul logistic și uman precum și colaborarea în vederea derulării unor proiecte cu fonduri europene nerambursabile, necesare pentru 
formarea profesională medicală continuă și dezvoltarea competențelor asistenților medicali, moașelor;  
- organizează și asigură resursele umane necesare manifestărilor profesionale menite să crească nivelul de pregătire profesională și calitatea îngrijirilor,  pentru 
formarea  personalului medical din domeniile prioritare de sănătate; 
- realizează analize în vederea stabilirii unei diagnoze a factorilor instituționali care limitează calitatea serviciilor publice de sănătate și cresc gradul de 
vulnerabilitate la corupție în sănătate. 
 

Art. 4. Aplicarea, modificarea şi denunţarea Acordului Cadru de Cooperare 

Prezentul Acord Cadru de Cooperare se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi produce efecte de la data semnării lui de către cele două părţi.  
Prezentul Acord Cadru de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, exprimat în scris, al celor două instituţii semnatare.  
Oricare dintre cele două instituţii semnatare poate denunţa prezentul acord Cadru de Cooperare prin notificare scrisă. În acest caz, prezentul Acord Cadru de 
Cooperare își încetează valabilitatea  începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 
Încetarea prezentului Acord Cadru de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu 
excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către cele două instituţii semnatare. 
Prezentul Acord Cadru de Cooperare s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 2 exemplare originale.  

 
Consiliul Judeţean Galaţi Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 

Medicali din România – filiala Galaţi  
Președinte, Președinte, 

Costel FOTEA Daniela ARTIMOF 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 114 
din 31 mai 2019 

 
privind: aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea 
organizării Concursului Naţional de Pescuit pentru Nevăzători, Galaţi, ediţia a II-a 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.269/27.05.2019   

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere solicitarea Asociației Naționale a Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galaţi nr. 
5269/09.05.2019; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Asociația Națională a 
Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galați în vederea organizării Concursului Național de Pescuit pentru Nevăzători, 
Galați, ediția a II-a. 
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(2) Se aprobă Protocolul cu privire la organizarea concursului național de pescuit, Anexă la prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 29.500,00 lei, necesară organizării, la Galați, a concursului național 

de pescuit. 
(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe anul 2019, în conformitate 

cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru organizarea evenimentului amintit. 
 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Naționale a Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galați. 
(2) Direcția economie și finanţe și Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                           Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
 

ANEXĂ 

Protocol cu privire la organizarea Concursului Național de Pescuit pentru Nevăzători 
 Galaţi, ediția a II-a, 31 iulie – 2 august 2019  

de către  
Asociația Națională a Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galați în parteneriat cu Consiliul Judeţean Galaţi 

 
Prezentul Protocol are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea Concursului Național de Pescuit pentru Nevăzători, Galați, ediția a 
II-a, în perioada 31 iulie – 2 august 2019. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  
- punerea la dispoziţie a spațiilor necesare desfășurării concursului în cadrul Bazei de agrement Zătun și asigurarea tuturor elementelor 
de logistică necesare pentru buna desfăşurare a evenimentului; 
- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentului (materiale de promovare, cazarea și masa 
aferente participanților pentru perioada 31 iulie – 2 august 2019, transportul local al participanților, premii etc.), conform datelor organizatorice 
ce vor fi stabilite de comun acord; 
- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea Concursului național de pescuit. 
 
II.  Obligațiile Asociației Naționale a Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galaţi 
 
- asigurarea participării reprezentanților nevăzătorilor din Galaţi şi din România la evenimentul organizat; 
- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului. 
 

Consiliul Judeţean Galaţi                                          Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Județeană Galați 
                             Președinte,                                                                                                          Preşedinte, 
                        Costel FOTEA                                                                                        Vasilică ILIEȘ 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 115 
din 31 mai 2019 

 
privind: aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în 
vederea organizării, la Galați, a Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.872/27.05.2019    

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere solicitarea Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 5872/23.05.2019; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1 şi ale alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 

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

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați, în vederea organizării, la Galați, a Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean 

Galaţi, a Acordului de parteneriat. 
 
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 42.000 lei, necesară organizării, la Galați, a Congresului Internaţional de 

Matematică, ediţia a IX-a, Galaţi.  
 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
(2) Direcția economie și finanţe și Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                           Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
 

ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 
Nr. ______/______ 

 
Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, jud. Galaţi,  tel. 0236 – 30.25.20, fax 0236 - 46.07.03, 
cod fiscal 3127476, reprezentată prin dl. Costel FOTEA – Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de partener eveniment, pe de o 
parte, 
şi 
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Domnească nr. 47, jud. Galaţi, tel. 0336130108, 
fax 0236461353, cod fiscal 3127522, reprezentată prin Rector, prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN, în calitate de organizator eveniment, pe de 
altă parte.  
Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 
Prezentul Acord de parteneriat vizează cooperarea dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi în vederea 
organizării evenimentului Congresul Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a, Galaţi, care va avea loc în perioada 28 iunie – 3 iulie 2019.  
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat constă în: 
- organizarea unui dineu oficial în data de 30 iunie 2019 pentru participanţii şi invitaţii oficiali ai Congresului Internaţional de Matematică, 
ediţia a IX-a, Galaţi. 
Contribuția Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați în cadrul acestui parteneriat constă în: 
- organizarea întregului eveniment Congresul Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a, Galaţi în perioada 28 iunie - 3 iulie 2019;  
- punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi a tuturor informaţiilor necesare pentru organizarea dineului oficial. 
Art.3. DURATA ACORDULUI 
Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului. 
Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
Consiliul Judeţean Galaţi                                         Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

                                                    Președinte,                                                                            Rector, 
                                                Costel FOTEA                                                            Iulian Gabriel BÎRSAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 116 
din 31 mai 2019 

 
privind: aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea 
organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori”, Galaţi, 1-5 iunie 2019 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.845/27.05.2019    

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere solicitarea Muzeului de Artă Vizuală nr. 5845 din 22.05.2019; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 şi ale alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 

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

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă cooperarea între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, în vederea 
organizării Concursului de Pictură „Valsul Dunării în Culori”, Galați, 1-5 iunie 2019. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean 

Galaţi, a Acordului de parteneriat. 
 
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de maxim 10.000 lei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin Judeţului 

Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, conform Acordului de parteneriat.   
 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. 
(2) Direcția economie și finanţe și Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                           Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
 

ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 
Nr. ______/______ 

 
Art.1. Părţile:  
JUDEŢUL GALAȚI, prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI cu sediul în municipiul Galați, Strada Eroilor nr. 7, tel. 0236411099, cod fiscal 3127476, 
reprezentat  prin  dl. Costel FOTEA, Preşedinte  
și 
MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Tecuci, nr. 3, bl. V3, parter, cod fiscal  3126764 reprezentat prin Dan Basarab 
NANU, Manager 
 
 Art.2. Obiectul acordului  
Prezentul acord are ca scop organizarea Concursului de Pictură „Valsul Dunării în Culori”, Galaţi, 1-5 iunie 2019. 
 
Art.3. Obligaţiile părţilor  
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI    
- Asigurarea premiilor pentru o parte dintre câştigătorii celor trei secţiuni de concurs, premii ce constau în materiale de pictură în valoare de maxim 
10.000 lei. 
- Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi care va face parte din juriul concursului.  
 
MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI 
- Organizarea întregului eveniment Concursul de Pictură „Valsul Dunării în Culori”. 
- Stabilirea regulamentului de concurs şi transmiterea acestuia spre informare Consiliului Judeţean Galaţi. 
- Punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi a tuturor informaţiilor de specialitate în vederea achiziţionării materialelor de pictură ce vor fi oferite 
ca premii.  
- Punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi a unei părţi dintre lucrările premiate la Concursul de Pictură „Valsul Dunării în Culori”, lucrări care 
vor intra în patrimoniul Consiliului Judeţean Galaţi. 
-  
Art. 4. Durata acordului de parteneriat:  
Prezentul acord de cooperare este valabil pe întreaga perioada a desfășurării Concursului de Pictură „Valsul Dunării în Culori”.  
Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                                      Consiliul Judeţean Galaţi                                         Muzeul de Artă Vizuală Galaţi 
                                                    Președinte,                                                                            Manager, 
                                                Costel FOTEA                                                                  Dan Basarab NANU 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 117 
din 31 mai 2019 

 
privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Societatea Română de Televiziune prin 
Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea realizării programului „România Continuă – Proiect 
Dunărea”, etapa Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.532/27.05.2019     

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere solicitarea Societăţii Române de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj nr. 
4532/16.04.2019; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1 şi 4 şi ale alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între Consiliul Județean Galați şi Societatea Română de Televiziune prin 
Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea în vederea realizării programului „România Continuă – Proiect 
Dunărea”, etapa Galaţi. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean 

Galaţi, a Acordului de parteneriat. 
 
Art.2. Se aprobă alocarea sumei  de 15.000 lei, necesară realizării programului „România Continuă – Proiect 

Dunărea”, etapa 1 - Galaţi. 
 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Societăţii Române de Televiziune prin Studioul Teritorial de 

Televiziune Cluj. 
(2) Direcția economie și finanţe și Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                           Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
 

ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 
Nr. ______/______ 

 
Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi,  tel. 0236 – 30.25.20, fax 0236 - 46.07.03, cod fiscal 3127476, 
reprezentată prin dl. Costel FOTEA – Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de Partener 
şi 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, 
înfiinţat în temeiul Legii nr. 41/1994 modificată, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath nr. 160, cod fiscal RO 8468440, cont IBAN 
RO37TREZ2165069XXX011368, deschis la Trezoreria Cluj, telefon 0264/420723, fax 0264/420037, legal reprezentată de Președinte Director General Doina 
GRADEA, prin împuternicit Romeo COUTI, coordonator cu atribuții de director TVR Cluj, în calitate de Partener. 
Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 
Prezentul acord are ca scop realizarea programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi, în perioada 3-6 iunie 2019.  
Art.3. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR 
Obligațiile Consiliului Județean Galați  
- Alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pentru asigurarea cheltuielilor de cazare pentru echipa SRTV (30 persoane) în Galaţi în perioada 3-6 iunie 2019, 
precum şi asigurarea cheltuielilor de transport în baza documentelor justificative prezentate de SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj. 
- Asigurarea participării unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în emisiunile/reportajele realizate de către SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune 
Cluj la Galaţi. 
- Punerea la dispoziţia realizatorilor programului a unor informaţii despre judeţul Galaţi, în limitele competenţelor Consiliului Judeţean Galaţi. 
Obligațiile Societăţii Române de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj 
- Garantează, conform competenţelor legal deţinute şi obiectului său de activitate, astfel cum acesta este prevăzut în statut, că are capacitatea de a realiza 
activitatea menţionată la art. 2. 
- Va asigura proiectul de organizare al evenimentului și realizează emisiunile din cadrul proiectului Caravana Romania Continuă - Proiect Dunărea, stabilind 
inclusiv temele de discuție. 
- Informează Consiliul Judeţean Galaţi în legătură cu emisiunile/reportajele realizate şi temele de discuţie abordate în data de 6 iunie 2019. 
- Cu ocazia Caravanei Dunărea, din Galaţi, SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj va realiza/transmite/înregistra si difuza din Galaţi, emisiunile 
conform proiectului de organizare al evenimentului ce face obiectul prezentului acord. 
- SRTV prin Studioul Teritorial TVR Cluj, in calitate de organizator al proiectului Caravana Romania Continuă - Proiect Dunărea, se obligă să menționeze 
numele Consiliului Judeţean Galaţi pe toate materialele specifice de prezentare, informare promoționale (banner, afișe, programul caravană, mapă caravană etc.) 
realizate pentru  proiectul ce face obiectul prezentului acord. 
- SRTV prin Studioul Teritorial TVR Cluj va asigura promovarea proiectului si prin difuzarea unui spot de promovare în perioada 27 mai – 8 iunie 2019 în care 
va fi menţionat Consiliul Județean Galați în calitate de partener al Caravanei, difuzare ce va avea loc pe canalul TVR Cluj şi/sau alte canale SRTV în funcție de 
grilele proprii de programe. 
- SRTV prin Studioul Teritorial TVR Cluj va asigura menționarea Consiliului Judeţean Galaţi la finalul fiecărei emisiuni transmise în direct din Galați în data de 
6 iunie 2019, în calitate de partener al Caravanei Romania Continua – Proiect Dunărea. 
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- Realizează pe cheltuiala sa, cu personalul propriu și mijloacele tehnice proprii, fixarea şi difuzarea emisiunilor din cadrul proiectului, pe care le va transmite în 
direct/înregistrate și le va difuza integral/secvenţial, inclus/separat, pe canalele SRTV, în funcţie de grila de programe. 
- Asigură suportul necesar transmiterii în direct și înregistrării emisiunilor. 
- Asigură montaj simplu şi complex al noii producţii audiovizuale. 
- Garantează că prin fixare şi prin includerea secvenţială şi/sau alăturare (prin montaj) nu va aduce atingere intereselor, imaginii nici unei persoane fizice şi/sau 
juridice. 
- Garantează că nu va folosi imaginea Consiliului Judeţean Galaţi în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul acord. 
Art.4. DURATA ACORDULUI 
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambii parteneri şi rămâne valabil până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de parteneri. 
Art.5. DISPOZIŢII FINALE 
Părţile de comun acord stabilesc ca SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj are dreptul exclusiv de a aprecia şi/sau a dispune asupra utilizării şi/sau 
difuzării sau nedifuzării emisiunilor realizate in cadrul proiectului Caravana România Continuă - Proiect Dunărea, respectiv a spotului de promovare precum şi 
asupra canalului TV pe care vor fi difuzate. 
Părţile de comun acord stabilesc ca SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj este producătorul exclusiv al materialelor fixate şi difuzate, precum şi a 
spotului de promovare al proiectului Caravana România Continuă - Proiect Dunărea. 
Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 118 
din 31 mai 2019 

 
privind: aprobarea unui act adiţional la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 190 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai şi carosabil 
Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)” şi a acordului 
de parteneriat 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.130/30.05.2019      

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa de solicitare de clarificări transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 
Brăila și înregistrată la Primăria Galaţi cu nr. 47243/29.05.2019; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (3) lit. a), d) şi e), alin. (5) lit. a) pct. 12, alin. (6) lit. c) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 190 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai şi carosabil Străzile 
Traian Vuia, Henri Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)” şi a acordului de 
parteneriat, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Galaţi. 
(2) Direcţia de dezvoltare regională, Direcția arhitect şef şi Direcția patrimoniu din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                         Publicată astăzi, 3 iunie 2019 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE 

Prin Studioul Teritorial TVR Cluj 

Preşedinte Director General 

Doina GRADEA, prin împuternicit conform Deciziei nr. 

J45/02.04.2018 

Coordonator cu atribuţii de director TVR Cluj 

Romeo COUTI 

CFPP, 

Mihaela TRINCA 

Juridic 

Av. Monica CHIŞU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 

PREŞEDINTE, 

Costel FOTEA 
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ANEXĂ 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 

LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 78118/25.09.2018 prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 190 din 24 septembrie 2018 

pentru realizarea proiectului  

„Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)” 

 

Părţile: 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ MUNICIPIUL GALAŢI, având sediul în str. Domnească, nr.54, localitatea Galaţi, judeţul 

Galaţi, cod poştal 800008, România, cod de înregistrare fiscală 3814810, reprezentată legal de dl. IONUŢ-FLORIN PUCHEANU, având funcţia de 
Primar, identificat prin C.I seria ……. nr. ……….., CNP………………… având calitatea de Lider de proiect, astfel: 

Contul de venituri (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plata: 
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 
 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, având sediul în str. Eroilor, nr. 7, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, cod 
poştal 800119, România, cod de înregistrare fiscală 3127476, reprezentată legal de dl. COSTEL FOTEA, având funcţia de Preşedinte, identificat prin 
C.I seria … nr. ………….., CNP ……………………. având calitatea de Partener,  

     astfel: 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1:  RO04TREZ306504102X016233  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:  
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

 
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de parteneriat nr. 78118/25.09.2018 după cum urmează: 
 
Art. 1. Obiectul   

Articolul 2 din Acordul de parteneriat nr. 78118/25.09.2018 se completează după cum urmează: 
„alin. (3) Prezentul act adițional se constituie anexă la cererea de finanţare.” 
Art. 2. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

Articolul 3, alin (2) din Acordul de parteneriat nr. 78118/25.09.2018 se modifică și va avea următorul conținut: 
„(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 act adițional. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

UAT Municipiul Galați Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 1.766.256,90 lei, 2,00 % din valoarea totală eligibilă a 
proiectului 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 16.434.033,87 lei, 100,00 % din valoarea totală 
neeligibilă a proiectului 
Valoarea totală a proiectului (în lei cu T.V.A) –  
104.746.875,96 lei 

UAT Județul Galați Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală eligibilă a 
proiectului 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală neeligibilă a 
proiectului 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) – 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală a proiectului” 

 
Art. 3. Dispoziții finale 

Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate. 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
 

Semnături 

UAT Municipiul 
Galați 

IONUȚ-FLORIN PUCHEANU 

PRIMAR  
 …………….. 

GALAȚI 

UAT Județul Galați COSTEL FOTEA 

PREȘEDINTE  
 ……………. 

GALAȚI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 119 
din 31 mai 2019 

 
privind: desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în 
cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

Inițiatori: Florinel–Petru GASPAROTTI – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi Dan–
Lilion GOGONCEA, Eugen ZAHARIA, Mitică SANDU, Romulus–Lucian IARU, Sorin CREȚU, Avram 
TRANDAFIR – consilieri județeni. 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.989/27.05.2019      

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

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

                                                           
1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 
2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016. 
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Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78 din 23.04.2019  privind constatarea încetării de 

drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului 
DEACONESCU Vasile–Daniel, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 198 din 26.10.2018 privind validarea mandatului 
de consilier judeţean al domnului VLAD Ionel; 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare dispozițiile art. 4, art. 7 şi art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se ia act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi a 
domnului DEACONESCU Vasile–Daniel. 

 
Art.2. Se desemnează domnul VLAD Ionel, consilier județean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca 

membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi. 
 
Art.3. Se validează desemnarea nominală a domnului VLAD Ionel, consilier judeţean în cadrul Consiliului 

Judeţean Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 
Art.4. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 234 din 21.12.2016 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi se modifică în mod 
corespunzător. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi şi membrilor acesteia. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                          Publicată astăzi, 3 iunie 2019 

 

HOTĂRÂREA NR. 120 
din 31 mai 2019 

 
privind: constatarea încetării Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 pentru managementul interimar 
al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.478/27.05.2019     

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 5478/14.05.2019; 
Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. d) 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. 10 alin. (1) lit. d)  din Contractul de management nr. 2731/27.02.2019 

pentru managementul interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) şi ale alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei publice 

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

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se constată încetarea Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 pentru managementul 
Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi, ca urmare a renunţării de către manager la mandatul încredinţat. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                           Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
 

HOTĂRÂREA NR. 121 
din 31 mai 2019 

 
privind: stabilirea unor măsuri în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.015/27.05.2019      

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind constatarea încetării Contractului de 

management nr. 2.731/27.02.2019 pentru managementul interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) şi ale alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei publice 

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

modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se numeşte doamna DOBRE Corina în funcţia de Manager interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. 
Urechia” Galaţi, până la data numirii managerului, ca urmare a susţinerii concursului de proiecte de management. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi şi doamnei DOBRE 

Corina, Manager interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 

 
 

 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                           Publicată astăzi, 3 iunie 2019 
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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI  

privind informaţiile de interes public ce se comunică din oficiu în anul 2019 

 
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.  

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, constituie unul 

dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Libertatea de 

informare cuprinde atât dreptul cetăţeanului de a primii 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 conformitate cu prevederile 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 se comunică din oficiu sunt: 

 
a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii  

 

 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI revizuită în anul 2003; 

 LEGEA nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 LEGEA nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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. 478/2016 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. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii 
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Regulamentul de organizare şi funcţionare 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 37 din 25.02.2016 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot37-260216.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 366 din 30.08.2013 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari13/hot366-300813.pdf 

 DISPOZIŢIA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 340 din 

28.05.2015 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. 159 din 13.08.2018 privind 

modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot159-14082018.pdf 

 

Alte regulamente aplicabile la nivelul instituţiei 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 12 din 29.01.2019 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

 https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot12-290119.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 224 din 26.10.2018 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. 181 din 24.09.2018 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/hotarari2018/hot181-250918.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 148 din 25.07.2018 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 din 28.09.2017 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. 78 din 23.05.2016 privind 

aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea 

Zătun şi a Regulamentului privind organizarea activităţilor de picnic în baza de agrement 

Zătun; 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot78-230516.pdf 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot40-300708.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot37-260216.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari7/hot530-141107.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari13/hot366-300813.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot288-310809.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot288-310809.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/regulament-intern-2017.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari7/hot530-141107.pdf
http://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/hotrari/3941-hotararea-64-iunie2015
http://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/hotrari/3941-hotararea-64-iunie2015
http://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/hotrari/3941-hotararea-64-iunie2015
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot159-14082018.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot12-290119.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot224-261018.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot181-250918.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot148-250718.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2017/hot191-280917.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot78-230516.pdf
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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 55 din 28.04.2016 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 din 28.04.2016 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. 11 din 28.01.2016 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. 138 din 26.11.2015 privind 

aprobarea Regulamentului privind 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 

completările şi modificările ulterioare, în judeţul Galaţi; 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari15/hot138-261115.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 182 din 22.12.2014 privind 

reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap Galaţi;   

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot182-221214.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 113 din 31.07.2014 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 din 15.07.2014 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. 71 din 21.05.2014 privind 

procedura de publicare a actelor administrative în Monitorul Oficial al Judeţului Galaţi;  

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot71-210514.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 62 din 29.04.2014 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. 61 din 29.04.2014 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 137/2009 privind aprobarea 

Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, în judeţul Galaţi; 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot61-290414.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 213 din 29.11.2012 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Galaţi; 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot213-291112.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 39 din 09.07.2012 privind 

aprobarea Regulamentului privind criteriile de selecţie şi procedura de ocupare a funcţiei de 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot55-280416.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot54-280416.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/hot11-290116.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari15/hot138-261115.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot182-221214.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot113-310714.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot106-150714.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot71-210514.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot62-290414.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot61-290414.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot213-291112.pdf
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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. 

550/30.11.2010, cu modificările şi completările conform art. I pct. 2 din HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 189/31.10.2012; 

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

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

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 419 din 28.04.2010 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pădurii Gârbovele; 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot419-290410.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 328 din 29.10.2009 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii Galaţi; 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot328-291009.pdf 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 219 din 29.05.2009 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 din 30.04.2009 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 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 385 din 14.11.2003 privind 

înfiinţarea Unităţii medico-sociale Găneşti; 

 

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 

ISTUDOR GIGEL, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 

GASPAROTTI FLORINEL–PETRU, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 

CUCU DOINA, administrator public 

COCA IONEL, secretar al judeţului Galaţi, numit temporar   

 

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.  

Coordonatele compartimentului sunt: 

Galaţi, str. Eroilor nr. 7B, etaj 1, camera 3, cod poştal 800.119 

telefon: 0236-302.513;  

Telefon/Fax: 0236-460.556;  

adresă de email: informatii@cjgalati.ro 

 

d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Galaţi 

Datele de contact ale autorităţii: 

Consiliului Judeţean Galaţi  

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot39-90712.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot550-301110.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot189-311012.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/hot419-290410.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot328-291009.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot219-290509.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot182-300409.pdf
mailto:informatii@cjgalati.ro
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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; 

 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul GIGEL ISTUDOR 

            Joi, de la ora 10:00 – 11:00, în ultima zi de joi din lună; 

 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, FLORINEL - PETRU GASPAROTTI 

            Miercuri, de la ora 10:00 – 12:00, în prima zi de miercuri din lună; 

 

Programul de audienţe al consilierilor judeţeni, grupaţi pe comisii de specialitate, în anul 

2019 este afişat la Punctul de informare-documentare al cetăţeanului şi este prezentat pe site-ul 

instituţiei la adresa:  

https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/audiente1-2019.pdf 

 

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 3  

Tel: 0236-302.513   

Fax: 0236-460.556   

Adresă de e-mail: informatii@cjgalati.ro 

 

f) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  

 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 105 din 23.04.2019 privind 

aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe perioada 2020-2022  

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot105-230419.pdf 

 

 Bilanţul contabil la data de 31.12.2018 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/bilant-2018.pdf 

 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 44 din 26.02.2019 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 31.12.2018 

mailto:conducere@cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro/
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/audiente1-2019.pdf
mailto:informatii@cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot34-120314.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot105-230419.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/bilant-2018.pdf
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https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot44-260219.pdf 

 

g) Programele şi strategiile proprii Consiliului Judeţean Galaţi 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 194 din 31.10.2016 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 159/22.12.2015 privind aprobarea 

Programului de dezvoltare a judeţului Galaţi 2016-2021 

http://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/hotrari/4401-hotararea-194-oct2016 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 1 din 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. 13 din 29.01.2019 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263/26.02.2013, privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi pentru perioada 2013-2020  

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot13-290119.pdf 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 256 din 29.11.2018 privind 

aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 

2022 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari18/hot256-291118.pdf 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 4 din 26.01.2018 privind 

modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 

Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu 

valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019 

http://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/hotrari/4891-hotararea-4-ian-2018 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 83 din 23.04.2019 privind 

aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, 

cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot83-230419.pdf 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI nr. 96 din 25.06.2014 privind 

avizarea Strategiei Judeţene Antidrog Galaţi 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru 

implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Galaţi în perioada 2014-2016 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot96-250614.pdf 

 

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/Stire_noua/PJGDGalati_tot.pdf 

 

Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2018 – 2022 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate19/pmca-2018.pdf 

 

 

h) Lista cuprinzând documentele de interes public  

 

Lista documentelor de interes public din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi 

1. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi;  

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot171-230309.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot171-230309.pdf
http://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/hotrari/4401-hotararea-194-oct2016
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot13-290119.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot256-291118.pdf
http://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/hotrari/4891-hotararea-4-ian-2018
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot83-230419.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot96-250614.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/Stire_noua/PJGDGalati_tot.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate19/pmca-2018.pdf
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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; 
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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; 

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; 
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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; 
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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);  
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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. 

 

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.    
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