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    Atragerea de fonduri europene a fost anul trecut o soluție eficientă pentru dezvoltarea
orașului. Dovadă sunt cele 42 de proiecte cu fonduri europene finalizate sau aflate în
implementare, cu o valoare totală de peste 133 milioane de euro. Lor li se adaugă 54 de noi
proiecte depuse, cu o valoare de peste 60 milioane de euro.  
    Sănătatea a fost și rămâne prioritară. Avem pentru toate unitățile medicale aflate în
subordinea Consiliului Local diverse proiecte cu finanțare europeană pentru reabilitare și
modernizare. Dintre acestea pot fi amintite cele două proiecte de la Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii „Sf. Ioan”, pentru modernizarea și creșterea calității serviciilor medicale în valoare
de aproximativ 5,5 milioane de euro. În plus față de investițiile în infrastructura sanitară,
municipalitatea a alocat 14,4 milioane de lei pentru combaterea răspândirii virusului           
 SARS-CoV-2, sumă direcționată pentru achiziția de aparate de testare și către serviciile de
apărare civilă, învățământ, respectiv instituțiile de cultură.
      La capitolul infrastructură au fost punctate în 2020 câteva obiective importante. Este vorba
despre finalizarea lucrărilor la prima parcare multietajată din Galați, continuarea reabilitării
străzii Brăilei, astfel încât, într-o etapă viitoare să fie modernizat și ultimul tronson, cel cuprins
între strada Roșiori și Potcoava de Aur. Lucrări de refacere a infrastructurii au fost și pe strada
Domnească, pe tronsonul cuprins între strada Brăilei și strada Gamulea.
      Două dintre proiectele de anvergură demarate vizează modernizarea străzilor Siderurgiștilor
și 1 Decembrie 1918 și modernizarea liniilor tramvai și a carosabilului străzilor Traian Vuia, Henri
Coandă, George Coșbuc. Este vorba despre proiecte cu finanțare europeană ce cumulează peste
40 de milioane de euro și prin care orașul va avea o axă rutieră modernă. Am continuat planul
de creare a noi locuri de parcare în municipiul Galați. În 2020 au fost desființate 424 de garaje
și avem astfel în plus 828 de noi locuri de parcare, iar lucrările vor continua și anii următori
pentru creșterea acestui număr. Totodată, s-au reabilitat 3.390 de locuri din parcările existente.
      Transportul public de persoane a rămas și în 2020 în topul priorităților administrației locale.
Au fost semnate contracte importante ce vor duce în cele din urmă la îmbunătățirea substanțială
a calității acestor servicii. Este vorba despre livrarea a 20 de autobuze hibrid (33,6 milioane de
lei) și a 8 tramvaie noi (peste 53 de milioane de lei). În plus, avem un proiect de peste 95 de
milioane de lei, cu finanțare nerambursabilă prin intermediul Ministerului Lucrărilor Publice, 
 Dezvoltării și Administrației pentru achiziția a 10 tramvaie noi.
        Vom continua alături de gălățeni eforturile pentru modernizarea orașului nostru!

        Dragi gălățeni,

    Am traversat împreună un an al provocărilor. Criza
produsă de apariția noului coronavirus a impus găsirea de
soluții rapide și eficiente pentru siguranța cetățenilor. În
același timp nu au putut fi neglijate investițiile necesare
pentru dezvoltarea orașului. Am continuat proiectele deja
existente și am inițiat unele noi.
     În 2020, prioritatea noastră a fost și rămâne atragerea
de fonduri europene, capitol la care suntem printre cei mai
buni din țară. O mare parte a eforturilor noastre a presupus
lucrări ample în cartiere, acolo unde nu s-a intervenit susținut
de foarte mulți ani. Toate proiectele realizate nu ar fi fost
posibile fără susținerea și încrederea gălățenilor pe care îi
asigur că vom continua eforturile pentru dezvoltarea și
modernizarea orașului nostru. 
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Serviciul Relații cu Publicul - Ghișeu Unic
reprezintă un nod de comunicare și informații
în cadrul instituției administrației publice,
asigurând atât interfața dintre cetățean și
administrația locală, cât și legătura între
diferitele compartimente ale instituției.
Sistemul de comunicare intern și extern
trebuie să fie eficient, să asigure o difuzare
rapidă, fluentă și precisă a informațiilor
pentru a ajunge complet și la timp la
utilizatori.  În anul 2020, Primăria
municipiului Galați a primit un număr total
de 3.032 petiții. 

Liberul acces la informațiile de interes
public se realizează conform Legii nr.
544/2001, în anul 2020 fiind înregistrat un
număr total de 181 de solicitări, 84 de la
persoane fizice și 97 de la persoane
juridice, 173 de solicitări fiind soluționate
favorabil. 

Legea nr. 52/2003 stabilește regulile
procedurale minimale aplicabile pentru
asigurarea transparenței decizionale în
cadrul autorităților administrației publice
centrale și locale. În decursul anului 2020
au fost adoptate 562 proiecte de acte
normative, fiind anunțate în mod public pe
site-ul propriu, prin mass-media și prin
afișare la sediul propriu. Au avut loc 18
ședințe publice, cu participarea efectivă a
unui număr estimat de 330 de persoane.
Din numărul total de 20 recomandări
primite în baza Legii nr. 52/2003, 12 au
fost incluse în proiectele de acte normative. 

Atitudinea transparentă și deschiderea
instituțională constituie unul dintre
pilonii fundamentali în activitatea

desfășurată la nivelul Primăriei
municipiului Galați. Comunitatea locală

este constant informată cu privire la
proiectele municipalității, iar atragerea

cetățenilor în procesul de luare a deciziei
rămâne unul din obiectivele de bază care

contribuie la dezvoltarea municipiului
Galați pe toate planurile. 

 

TRANSPARENȚĂ
INSTITUȚIONALĂ1

DIALOGUL CU CETĂȚENII
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RELAȚI I  EXTERNE ȘI  DIALOGUL
CU MEDIUL DE AFACERI
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Viitorul Galațiului este strâns legat de
conceptul de dezvoltare sustenabilă, unde
un rol major aparține abordării
pragmatice și inovatoare, motiv pentru
care în anul 2020 a fost finalizată
elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Durabilă a Municipiului Galați (2021 -
2027), respectiv a Strategiei Smart City. 

Municipiul Galați are dezideratul de a se
afirma ca un actor important în sfera
relațiilor internaționale, urmărind
promovarea priorităților sale economice,
culturale, sociale și nu numai în
interacțiunea cu diferite alte entități. 

În plină criză pandemică, Primăria
municipiului Galați a primit din partea
Asociației pentru promovarea schimburilor
economice și culturale cu Taiwan „Rota” o
donație în valoare de USD 41.750
constând în echipamente medicale de
protecție: 1.400 de combinezoane, 85.000
bucăți mănuși de unică folosință, 2.400 de
ochelari de protecție, 8.580 de viziere de
protecție cu vizor fix, 1.380 de viziere cu
vizor detașabil și 1.200 de vizoare de
protecție. Echipamentele au fost
distribuite în întreg județul Galați: 
 Spitalul pentru Copii „Sf. Ioan”, Spitalul
Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei”,
Spitalul de Boli Infecțioase „Cuvioasa
Parascheva”, Spitalul CFR, Spitalul
Municipal „Anton Cincu” Tecuci, Spitalul
de Pneumoftiziologie, Spitalul de
Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”,
Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”
și Spitalul Tg. Bujor.

În data de 13 noiembrie 2020, Municipiul
Galați a primit vizita Excelenței Sale
Domnul David Saranga, Ambasador al
Statului Israel în România. Această primă
vizită a Excelenței Sale la Galați a fost
prilejuită de împlinirea a 127 de ani de la
nașterea pictorului israelian Reuven Rubin,
născut pe 13 noiembrie la Galați, care a
fost și primul Ambasador al Statului Israel
în România. 

„Cel mai important lucru pe agenda mea
este relația economică dintre Israel și
România, pentru că acest domeniu ne
privește pe noi toți, cu toții vrem să creăm
mai multe locuri de muncă, vrem să
îmbunătățim economia și astfel să
îmbunătățim viața de zi cu zi a oamenilor.
Cred că avem această oportunitate aici și ne
vom concentra pe acest aspect cu sprijinul
dumneavoastră”

Excelența Sa, Domnul David Saranga



DEZVOLTAREA 
MUNICIPIULUI

32M
Total încasări

persoane fizice în
anul 2020

57M
Total încasări

persoane juridice în
anul 2020

76%
Grad procentual de

încasare mediu (persoane
fizice și juridice)
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În anul 2020, gradul de încasare s-a
realizat în mod diferit pentru
categoriile de impozite și taxe locale,
pentru contribuabilii persoane fizice
și persoane juridice. În structura pe
tipuri de impozite și taxe locale,
situația realizării încasărilor se
prezintă astfel:

2
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T O T A L

P E R S O A N E  F I Z I C E P E R S O A N E  J U R I D I C E

71,38% 88,38% 72,465% 83,855% 86,285%

88,62% 72,65% 85,95% 87,15% 54,14% 72,28% 81,76% 85,42%

BUGET



14.209.445 LEI

Bugetul local Bugetul instituțiilor Bugetul creditelor interne

750.000.000 

500.000.000 

250.000.000 
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În acest sens, luând în considerare
necesitatea atât a susținerii resurselor
financiare ale contribuabilor, cât și a
asigurării încasării unor sume certe și
periodice, având în vedere necesitatea
prevenirii acumulării de către contribuabili
a noi datorii care ar putea conduce la
declanșarea procedurilor de insolvență,
precum și necesitatea acordării unor șanse
de redresare economică, în special
contribuabilor cu afaceri viabile care au
fost afectate de criza SARS-CoV-2, și
evitarea deschiderii procedurilor de
insolvență care din perspectiva recuperării
creanțelor bugetare sunt ineficiente, în
vederea susținerii conformării la plată și a
menținerii  lichidităților  financiare  pentru 

 
revitalizarea activității contribuabilor, ca
efect al crizei sanitare, pentru evitarea
unui blocaj financiar la nivelul
contribuabilor care și-au întrerupt
total/parțial activitatea ca urmare a
instituirii stării de urgență și/sau alertă cu
consecințe negative atât în ceea ce
privește desfășurarea pe viitor a activității,
cât și acumularea de noi datorii către
bugetul local, ca urmare a dificultății
privind plata la termen a impozitului/taxei
pe clădiri, încasările veniturilor proprii pe
anul 2020 au fost de 70,79%, gradul de
realizare a impozitelor pe proprietate a
fost de 43,37%, încasările din surse ale
bugetului de stat față de totalul
încasărilor a fost de 57,16%.

CONTUL ANUAL DE EXECUȚIE AL 
 BUGETULUI GENERAL 

Venituri: 602.639.292 lei

Cheltuieli : 600.440.321 lei

Venituri: 296.349.958 lei

Cheltuieli : 295.799.006 lei

Venituri: 40.767.220 lei

Cheltuieli : 40.767.220 lei

plăți restante

57,16%
încasările din surse ale

bugetului de stat față de

totalul încasărilor

 

În anul 2020, încasările au fost afectate în sens negativ, ca urmare a aplicării unor
măsuri fiscale benefice pentru mediul de afaceri, în contextul în care măsurile pentru
combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultăți de natură financiară pentru
majoritatea operatorilor economici, aceștia confruntându-se în această perioadă cu o
lipsă severă de lichiditate.

Potrivit art. 26 al Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, bugetul a fost
construit pe două secțiuni: secțiunea de
funcționare și secțiunea de dezvoltare.
Conturile anuale de execuție și bugetul
creditelor externe și interne se prezintă în
următoarea structură: prevederi bugetare
inițiale, prevederi bugetare definitive, și
încasări realizate - la venituri, respectiv
prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare
definitive, plăți efectuate - la cheltuieli. 

VENITURI &
CHELTUIELI
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În anul 2020 gradul de realizare a veniturilor bugetului local la secțiunea de
funcționare, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și
veniturile programate este de 80,93%. Gradul de realizare a veniturilor proprii ale
bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate și
veniturile proprii programate pentru anul 2020 este de 70,79%. Veniturile bugetului
local la secţiunea de dezvoltare au fost prevăzute în sumă de 230.871.000 lei,
încasările fiind de 131.668.086 lei (57,03%).

80.93% 57,03%

Secțiunea funcționare Secțiunea dezvoltare

VENITURI BUGETUL LOCAL

Pe anul 2020 au fost iniţial aprobate cheltuieli  în sumă de 432.796 mii lei, iar la
31.12.2020 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 581.916 mii lei, cu o execuţie (plăţi)
de 470.718,17 mii lei (80,89%). Cheltuielile bugetului local la Secţiunea de dezvoltare
au fost de 230.871.000 lei şi plăţile în sumă de 129.722.150 lei (56,19%). 

80.89% 56,19%

Secțiunea funcționare Secțiunea dezvoltare

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL
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CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL -  Secțiunea funcționare

Autorități publice locale – Cap. 51.02 
Alte servicii – Cap. 54.02
Tranzacții privind datoria publică - Cap. 55.02
Apărare, ordine publică şi siguranță - Cap. 61.02 
Învățământ - Cap. 65.02
Sănătate - Cap. 66.02
Cultură, recreere, religie - Cap. 67.02
Asistență socială - Cap. 68.02
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Cap. 70.02
Protecția mediului - Cap. 74.02
Acțiuni generale economice și comerciale - Cap. 80.02
Combustibil și energie - Cap. 81.02
Transporturi - Cap. 84.02
Alte secțiuni economice - Cap. 87.02

75,75%
74,47%
96,76%
90,16%
82,10%
67,33%
79,66%
89,35%
74,87%
81,00%
93,12%
82,09%
77,13%
100%

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL -  Secțiunea dezvoltare

Veniturile  bugetului local la secțiunea de dezvoltare au fost prevăzute în sumă de
230.871.000 lei, încasările fiind de 131.668.086 lei (57,03%). Cheltuielile  bugetului local la
Secţiunea de dezvoltare au fost de 230.871.000 lei şi plățile în sumă de 129.722.150 lei
(56,19%). Procentul așa de mic se datorează faptului că majoritatea obiectivelor de investiții
s-au realizat pe bugetul creditelor interne, împrumuturi contractate de municipalitate.

CONTUL DE EXECUŢIE AL INSTITUŢIILOR FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII  ŞI
SUBVENŢII  DE LA BUGETUL LOCAL -  Secțiunea funcționare

Ordine publică şi siguranță națională - Cap. 61.10 
Învățământ - Cap. 65.10
Sănătate - Cap. 66.10
Cultură, recreere, religie - Cap. 67.10
Asistență socială - Cap. 68.10
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Cap. 70.10
Protecția mediului - Cap. 74.10
Transporturi - Cap. 84.10
Alte acţiuni - Cap. 87.10

96,34%
40,63%
89,36%
84,47%
82,61%
81,82%
86,15%
82,72%
70,45%

CONTUL DE EXECUŢIE AL INSTITUŢIILOR FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII
ŞI  SUBVENŢII  DE LA BUGETUL LOCAL -  Secțiunea dezvoltare

Ordine publică şi siguranță națională - Cap. 61.10 
Învățământ - Cap. 65.10
Sănătate - Cap. 66.10
Cultură, recreere, religie - Cap. 67.10
Protecția mediului - Cap. 74.10
Alte acţiuni economice - Cap. 87.10

89,41%
9,46%

75,64%
32,63%
70,66%
45,05%

CONTUL DE EXECUȚIE DIN IMPRUMUTURI INTERNE ȘI EXTERNE PE ANUL 2019
În anul 2020 Municipiul Galați a avut aprobat un împrumut în sumă de 40.767.380 lei din
fondurile rambursabile interne pentru plata lucrărilor de investiții. S-au făcut trageri în suma
de 40.767.220 lei (100,00%).
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37 54

€133M

5

FONDURI & FINANȚĂRI
EXTERNE

Proiecte în
implementare

Proiecte depuse și
în evaluare

Proiecte
finalizate

 finanțări nerambursabile
proiecte finalizate și în

implementare

€60M
 finanțări nerambursabile

proiecte depuse și în evaluare  
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Linie de finanțare: Axa Prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice și în sectorul
locuințelor, Operațiunea B – Clădiri
publice (7 Regiuni).

Anvelopare unități de învățământ - Școala
Gimnazială nr. 3, b-dul Dunărea nr. 60
Galați, Cod SMIS: 111721
Valoarea proiectului: 2.915.211,47 lei.
Data finalizării: 29.02.2020.

Rețea WIFI4EU în municipiul Galați
Valoarea proiectului: 15.000,00 euro. 
Data finalizării: 22.06.2020.

A. Programul Operațional
Regional 2014 – 2020 C. Comisia Europeană prin

Agenția Executivă pentru
Inovare și Rețele (INEA)                        
Departamentul C –
Mecanismul pentru
interconectarea Europei (MIE)

PROIECTE FINALIZATE
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B. Programul Operațional
Capacitate Administrativă
2014 – 2020

Linie de finanțare: POCA, 2.1. -
Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală
ce optimizează procesele orientate
către beneficiari în concordanță cu
SCAP/1/Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează
procesele orientate către beneficiari. 

Implementarea unui sistem informatic
integrat de management al documentelor,
arhivă electronică și managementul
relației cu cetățenii și mediul de afaceri,
elaborarea Strategiilor de Dezvoltare
Durabilă și Smart City, Cod SMIS: 125256
Valoarea proiectului: 4.437.897,21 lei.
Data finalizării: 10.04.2020.

Extinderea instrumentelor de management
al performanței la nivelul Primăriei
municipiului Galați prin implementarea
CAF
Valoarea proiectului: 233.505,98 lei.
Data finalizării: 15.12.2020.

D. Program URBACT III -
Rețele de Bune Practici

Urb-En-Pact: Urban Energy Pact, Etapa I
Valoarea proiectului: 8.051,31 euro. 
Data finalizării: 2.03.2020.



PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE
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Linie de finanțare: Axa Prioritară 3 -
Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice și în sectorul
locuințelor, Operațiunea A – Clădiri
rezidențiale (7 regiuni). 

Creșterea performanței energetice a
blocului D din cartierul Micro 13B şi a
blocului PR3A din cartierul Micro 21, Cod
SMIS: 117881
Valoarea proiectului: 2.019.550,46 lei.
Dată semnare contract: 14.06.2019.
Perioada de implementare:  14.06.2019–
31.05.2021.

Creșterea performanței energetice a
blocului G2, str. Constructorilor nr.10, a
bloc G3 și a Bloc C6C, str. G-ral Dragalina
nr. 6, Cod SMIS: 124422
Valoarea proiectului:  5.984.163,61 lei.  
Dată semnare contract: 06.11.2020.
Perioada de implementare: 06.11.2020-
31.12.2020. 

Creșterea performantei energetice bloc A5
scara 6, str. Brăilei nr. 205, bloc D, str.
Domnească nr. 15 și bloc SD9C, str.
Siderurgiștilor nr. 23, Cod SMIS: 122599
Valoarea proiectului: 3.665.018,76 lei.
Dată semnare contract: 7.10.2020.
Perioada de implementare: 10.07.2020–
30.09.2021.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe E7/E8/C21/C22, str.
Regiment 11 Siret, nr. 27 /35 / 29/31 din
municipiul Galaţi, Cod SMIS: 123496
Valoarea proiectului: 8.760.483,12 lei.
Dată semnare contract: 31.07.2020.
Perioada de implementare: 31.07.2020–
31.07.2021.

Creșterea performanței energetice a bloc
CL3, str. Armata Poporului nr. 6, a bloc
PR6, b-dul Dunărea, nr. 86, bloc C4, str.
Stadionului, nr. 12, Cod SMIS: 124431

A. Programul Operațional
Regional 2014-2020

Valoarea proiectului: 2.375.868,28 lei.
Dată semnare contract: 28.08.2020.
Perioada de implementare:  28.08.2020–
30.04.2022.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 3 - 
 Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1A,
Operațiunea A – Clădiri rezidențiale
(SUERD).

Creșterea performanței energetice a
blocului M, str. Albatros nr. 1, cod SMIS:
122620
Valoarea proiectului: 2.747.753,07 lei.
Dată semnare contract: 18.05.2020.
Perioada de implementare:  18.05.2020–
31.10.2021.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4,
aferente Asociației de Proprietari nr. 113
din municipiul Galați, Cod SMIS: 121329
Valoarea proiectului: 8.120.191,28 lei.
Dată semnare contract: 17.11.2020.
Perioada de implementare: 17.11.2020–
31.03.2022. 

Linie de finanțare: Axa Prioritară 3 -
Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1,
Operațiunea B – Clădiri publice
(SUERD)

Anvelopare unități de învățământ – Liceul
Teoretic „Dunărea” Galați, Cod SMIS:
121229
Valoarea proiectului:  1.916.973,29 lei. 
Dată semnare contract: 21.02.2020.
Perioada de implementare: 21.02.2020-
31.10.2021.

Anvelopare unități de învățământ – Liceul
Tehnologic „Anghel Saligny“, Cod SMIS:
121231
Valoarea proiectului: 1.912.267,5 lei.
Dată semnare contract: 19.03.2020.
Perioada de implementare: 18.03.2020–
31.10.2021. 

Anvelopare Școala Gimnazială „Gheorghe
Munteanu” Galați, Cod SMIS: 122000
Valoarea proiectului: 1.929.774,52 lei. 
Dată semnare contract: 19.03.2020.
Perioada de implementare: 19.03.2020–
31.10.2021.



Linie de finanțare: Axa prioritară 4 -
Sprijinirea Dezvoltării Urbane
Durabile, Prioritatea de investiții 4.1 –
Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă, Apelul de
proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/
proiecte nefinalizate.

Achiziție de mijloace de transport
nepoluante - 17 troleibuze noi, Cod SMIS:
125465
Valoarea proiectului: 31.530.186,74 lei.
Dată semnare contract: 11.12.2018.
Perioada de implementare: 11.12.2018–
31.01.2022. 

Furnizarea, operarea şi mentenanţa unui
Sistem de Taxare Automată, a unui Sistem
de Informare a Pasagerilor şi a unui
Sistem de Management al Flotei pentru
municipiul Galaţi, Cod SMIS: 125749
Valoarea proiectului: 26.189.365,9 lei. 
Dată semnare contract: 11.12.2018.
Perioada de implementare: 11.12.2018–
30.06.2021.

Linie de finanțare: Axa prioritară 4 -
Sprijinirea Dezvoltării Urbane
Durabile, Prioritatea de investiții 4E,
Obiectiv specific 4.1

Achiziționare mijloace de transport
nepoluante - 8 tramvaie noi, Cod SMIS:
122514
Valoarea proiectului: 53.629.016 lei. 
Dată semnare contract: 13.03.2020.
Perioada de implementare: 13.03.2020-
31.01.2022.

Anvelopare Școala Gimnazială nr. 17, Cod
SMIS: 122001
Valoarea proiectului: 2.162.707,42 lei.
Dată semnare contract: 18.05.2020.
Perioada de implementare: 18.05.2020-
31.01.2022.

Linie de finanțare: POR 2014 - 2020,
Axa prioritară 4 - Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.1 –
Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă (7
Regiuni).

Modernizare linii tramvai și carosabil
străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918,
Cod SMIS: 121363
Valoarea proiectului: 104.373.966,18 lei.
Dată semnare contract: 23.04.2019.
Perioada de implementare: 23.04.2019–
31.05.2021. 

Modernizare linii tramvai și carosabil
străzile Traian Vuia, Henri Coandă,
George Coșbuc - „tronson str. Henri
Coandă – str. Alexandru Măcelaru”, cod
SMIS: 124971
Valoarea proiectului: 104.746.875,96 lei.
Dată semnare contract: 10.09.2019.
Perioada de implementare: 10.09.2019–
31.07.2021.

Achiziție mijloace de transport public –
tramvaie 18m – 10 buc., Galați, în
parteneriat cu MDRAP, Cod SMIS: 128117
Valoarea proiectului: 95.223.800 lei. 
Dată semnare contract: 10.07.2019.
Perioada de implementare: 10.07.2019–
31.12.2022.
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Dată semnare contract: 23.12.2019.
Perioada de implementare: 23.12.2019–
30.06.2021.

Linie de finanțare: POR 2014-2020,
Axa prioritară 4 - Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.4 -
Investițiile în educație, în formare,
inclusiv în formare profesională pentru
dobândirea de competențe și învățare
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și
formare, Obiectiv specific 4.5,
Creșterea calității infrastructurii
educaționale relevante pentru piața
forței de muncă.

Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian
Vuia” – Corp Școală Galați, Cod SMIS:
121386
Valoarea proiectului: 8.192.852,43 lei. 
Dată semnare contract: 29.11.2019.
Perioada de implementare: 29.11.2019–
31.07.2022.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 5 –
Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea
și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural (7 Regiuni).

Reabilitare Zonă istorică, Municipiul
Galați – Reabilitare imobil strada
Domnească nr. 58, Cod SMIS: 116955
Valoarea proiectului: 9.597.016,49 lei.
Dată semnare contract: 19.04.2018
Perioada de implementare: 19.04.2018–
30.11.2021.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 5 –
Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea
și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural (SUERD).

Punerea în valoare a sitului arheologic
Tirighina–Barboși, Cod SMIS: 119952
Valoarea proiectului: 15.416.890,99 lei.
Dată semnare contract: 18.12.2018.
Perioada de implementare: 18.12.2018–
31.01.2023.

Linie de finanțare: POR 2014-2020,
Axa Prioritară 4 - Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.2 –
Realizarea de acțiuni destinate
îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și
decontaminării terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului
și promovării măsurilor de reducere a
zgomotului (7 Regiuni).

Regenerare urbană zona Uzina de apă nr.
1 (etapa I), Cod SMIS: 129530
Valoarea proiectului: 19.330.158,88 lei.
Dată semnare contract: 1.04.2020.
Perioada de implementare: 01.04.2020–
31.01.2022.

Linie de finanțare: POR 2014-2020,
Axa Prioritară 4 - Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea
de sprijin pentru regenerarea fizică,
economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și
rurale (7 regiuni)

Centrul de recreere pentru persoane
vârstnice - „Tinerețe fără bătrânețe”, Cod
SMIS: 121338
Valoarea proiectului: 16.102.186,04 lei.
Dată semnare contract: 19.10.2020.
Perioada de implementare: 19.10.2020–
31.12.2021. 

Linie de finanțare: POR 2014-2020,
Axa prioritară 4 - Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile
în educație, în formare, inclusiv în
formare profesională pentru
dobândirea de competențe și învățare
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și
formare, Obiectiv specific 4.4,
Creșterea calității infrastructurii în
vederea asigurării accesului sporit la
educație timpurie și sprijinirea
participării părinților pe piața forței
de muncă.

Grădiniță cu 8 săli de grupă nr. 40 cu
program normal, Țiglina II din Municipiul
Galați, Cod SMIS: 122478
Valoarea totală a proiectului: 7.017.694,51
lei. 

PAGINA |  13



Linie de finanțare: Linie de finanțare:
POR 2014-2020, Axa Prioritară 6 -
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță regională, Apel dedicat
sprijinirii obiectivelor prevăzute de
Aria prioritară 1 (SUERD)/ Parteneriat
cu C.J. Galați.

Extindere și modernizare variantă
ocolitoare a Municipiului Galați, Cod
SMIS: 120243 
Valoarea proiectului: 354.620 lei.
Dată semnare contract: 12.03.2019.
Perioada de implementare: 12.03.2019–
31.05.2022.

Linie de finanțare: POR 2014-2020,
Axa Prioritară 8, Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale,
Prioritatea de investiții 8.1,
Operațiunea A – Ambulatorii (7
Regiuni).

Modernizare, extindere și dotare
Ambulatoriu integrat – Spitalul clinic de
urgență pentru copii „Sf. Ioan” Galați, Cod
SMIS: 123950
Valoarea proiectului: 15.612.023,06 lei.
Dată semnare contract: 5.08.2019.
Perioada de implementare: 05.08.2019–
31.05.2021.

Reabilitarea, extinderea și dotarea
Ambulatoriului de specialitate al
Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta
Doamna” Galați, Cod SMIS: 127674
Valoarea proiectului: 14.545.756,74 lei. 
Dată semnare contract: 7.11.2019.
Perioada de implementare: 07.11.2019–
31.12.2021.

Relocarea, reabilitarea, modernizarea și
dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic
de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”
Galați, Cod SMIS: 123682

Valoarea proiectului: 16.223.981,03 lei.
Dată semnare contract: 3.03.2020.
Perioada de implementare: 03.03.2020–
30.09.2021.

Linie de finanțare: POR 2014-2020,
Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale,
Prioritatea de investiții 8.2,
Operațiunea B – Unități de primiri
urgențe (7 Regiuni).

Modernizare, extindere și dotare
Compartiment primiri urgențe – Spitalul
clinic de urgență pentru copii „Sf. Ioan”
Galați, Cod SMIS: 119396
Valoarea proiectului: 10.904.659,6 lei. 
Dată semnare contract: 24.06.2019.
Perioada de implementare: 24.06.2019–
30.04.2021.

Linie de finanțare: POR 2014-2020,
Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale,
Prioritatea de investiții 10.1b – Apel
dedicat învățământului obligatoriu (7
Regiuni).

Modernizare și reabilitare Școala
Gimnazială „Ștefan cel Mare” nr. 13, Cod
SMIS: 122068
Valoarea proiectului: 10.027.881,45 lei.
Dată semnare contract: 29.11.2019.
Perioada de implementare: 29.11.2019–
28.02.2022.
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Reabilitare și modernizare Școala
Gimnazială nr. 33 Galați, Cod SMIS:
120783
Valoarea proiectului: 6.475.057,45 lei.
Dată semnare contract: 23.04.2019.
Perioada de implementare: 23.04.2019–
31.12.2020.

Modernizare și reabilitare Școala
gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galați,
Cod SMIS: 120287
Valoarea proiectului: 11.538.601,01 lei. 
Dată semnare contract: 23.04.2019.
Perioada de implementare: 23.04.2019–
31.12.2021. 

Linie de finanțare: Program Dunărea -
Axa prioritară 2 - O regiune a Dunării
responsabilă din punct de vedere al
mediului și culturii. 

ReDiscover (Rediscover, expose and
exploit the concealed Jewish heritage of
the Danube Region)
Valoarea proiectului: 191.525,67 euro.
Dată semnare contract: 23.05.2018.
Perioada de implementare: 01.06.2018–
31.05.2021.

Linie de finanțare: Program URBACT
III - 2014-2020 - Rețele de Bune
Practici

Bluact: Promoting entrepreunership and
innovation on maritime economy (Partener
lider Pireu, Grecia)
Valoarea proiectului: 55.650,8 euro.
Dată semnare contract: 23.04.2018.
Perioada de implementare: 04.12.2018–
04.06.2021.

Urb-En-Pact: Urban Energy Pact, Etapa II
Valoarea totală a proiectului: 53.920 euro.
Dată semnare contract: 30.07.2020.
Perioada de implementare: 14.05.2020–
13.05.2022.
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B. Agenția Fondului pentru
Mediu
Amplasare stații reîncărcare vehicule
electrice, cod 42GES
Valoarea proiectului: 3.336.755,54 lei.
Dată semnare contract: 15.04.2020.
Perioada de implementare: 15.04.2020–
15.03.2021.

C. Programe de cooperare
teritorială (euro)

Modernizare și reabilitare Școala
Gimnazială „Grigore Teologul”, Cod SMIS:
122069
Valoarea proiectului: 4.867.568,46 lei. 
Dată semnare contract: 05.08.2019.
Perioada de implementare: 05.08.2019-
30.09.2021.

Construire corp nou la Școala Gimnazială
„Dan Barbilian”, Cod SMIS: 122070
Valoarea proiectului: 12.140.212,16 lei.
Dată semnare contract: 28.08.2020.
Perioada de implementare: 28.08.2020–
31.10.2022.



Linie de finanțare: Axa prioritară 9 -
Sprijinirea regenerării economice și
sociale a comunităților defavorizate
din mediul urban, Prioritatea de
investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub
responsabilitatea comunității (DLRC)

Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38 -
bloc B3, B4, Micro 39C - bloc G-A9, Micro
39A - bloc W2-W3 în municipiul Galați
Valoarea proiectului: 2.468.377,36 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 03.04.2020. 
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare. 

Reabilitare și modernizare bloc PEXCO,
Cod SMIS: 134159 
Valoarea proiectului: 6.412.479,42 lei. 
Perioada de implementare: 18 luni. 
Data depunerii: 02.04.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.  

Modernizare și reabilitare Școala
Gimnazială nr. 16 - corp C1, Cod SMIS:
134161
Valoarea proiectului: 2.030.160,8 lei.
Perioada de implementare: 39 de luni. 
Data depunerii: 20.03.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare. 

Reabilitare și modernizare Școala
Gimnazială nr. 18 Galați, Cod SMIS: 134162
Valoarea proiectului: 2.617.656,79 lei.
Perioada de implementare: 54 de luni.
Data depunerii: 06.04.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.

Modernizare Parc „Carol” (fost Parc
„CFR“), Cod SMIS: 134164 
Valoarea proiectului: 9.613.081,87 lei.
Perioada de implementare: 27 de luni.
Data depunerii: 30.04.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.

Reabilitare imobil din str. Al. I. Cuza nr. 24
în vederea înființării unei creșe, Cod SMIS:
134160 
Valoarea proiectului: 2.783.240,3 lei.
Perioada de implementare: 38 de luni.
Data depunerii: 06.05.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.

Linie de finanțare: Axa prioritară 3 -
Sprijinirea tranziției către o economie
cu    emisii      scăzute      de    carbon, 

A. Programul Operațional
Regional 2014 – 2020

PROIECTE DEPUSE ȘI  ÎN
EVALUARE
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Prioritatea de investiții 3.1. -
Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și
în sectorul locuințelor, Operațiunea B -
Clădiri publice, Apel 2020

Reabilitarea și eficientizarea energetică
Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu”
CORP C1+C3, Cod SMIS: 137365 
Valoarea proiectului: 2.151.437,93 lei.
Perioada de implementare: 44 de luni.
Data depunerii: 30.04.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Școlii Gimnaziale nr. 29, Cod SMIS: 137358 
Valoarea proiectului: 1.853.506,09 lei.
Perioada de implementare: 42 de luni. 
Data depunerii: 30.04.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Reabilitare și eficientizare energetică
clădiri str. Traian nr. 254, Cod SMIS:
137446
Valoarea proiectului: 12.808.259,85 lei.
Perioada de implementare: 37 de luni. 
Data depunerii: 05.05.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Școlii Gimnaziale nr. 25, Cod SMIS: 137370 
Valoarea proiectului: 3.825.593,46 lei.
Perioada de implementare: 38 de luni.
Data depunerii: 08.05.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și de eligibilitate

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Grădiniței cu program prelungit „Motanul
Încălțat”, Cod SMIS: 137350 
Valoarea proiectului: 1.081.933,66 lei.
Perioada de implementare: 39 de luni.
Data depunerii: 11.05.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.

Reabilitare și eficientizare energetică
Grădinița cu program prelungit „Codruța”,
Cod SMIS: 137447 
Valoarea proiectului: 1.094.819,09 lei.
Perioada de implementare: 26 de luni.
Data depunerii: 11.05.2020.



Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Grădiniței cu program prelungit nr. 30,
Cod SMIS: 137376
Valoarea proiectului: 5.993.175,18 lei. 
Perioada de implementare: 28 de luni.
Data depunerii: 11.05.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Școlii Gimnaziale „Miron Costin“ - corp C1
și C2, str. Alba Iulia nr. 1 Galați, Cod SMIS:
137393
Valoarea proiectului: 6.908.914,55 lei.
Perioada de implementare: 46 de luni. 
Data depunerii: 12.05.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară. 

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Școlii Gimnaziale „Miron Costin” - corp C1,
str. Alba Iulia nr. 2 Galați, Cod SMIS:
137445
Valoarea proiectului: 3.302.396,06 lei.
Perioada de implementare: 46 de luni.
Data depunerii: 12.05.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară. 

Reabilitarea și eficientizarea energetică
Spitalul Clinic Obstetrică Ginecologie
„Buna Vestire”, Cod SMIS: 137349
Valoarea proiectului: 8.636.371 lei.
Perioada de implementare: 43 de luni. 
Data depunerii: 12.05.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară. 

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Grădiniței cu program prelungit nr. 9 -
corp A+B, Cod SMIS: 137462
Valoarea proiectului: 1.264.325,11 lei.
Perioada de implementare: 42 de luni.
Data depunerii: 12.05.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară. 

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Liceului cu program Sportiv, Cod SMIS:
137461
Valoarea proiectului: 15.816.992,75 lei.
Perioada de implementare: 46 de luni.
Data depunerii: 12.05.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară. 

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Colegiului Național „Alexandru Ioan
Cuza“, Cod SMIS: 137465

Valoarea proiectului: 5.804.513,49 lei.
Perioada de implementare: 42 de luni.
Data depunerii: 15.05.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Corpului A - Spitalul Clinic de Urgență
pentru copii „Sf Ioan”, Cod SMIS: 139383
Valoarea proiectului: 7.251.439,9 lei.
Perioada de implementare: 36 de luni.
Data depunerii: 26.06.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității. 

Linie de finanțare: Axa prioritară 3 -
Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul
locuințelor, Operațiunea B - Clădiri
Publice (SUERD)

Modernizare și reabilitare Școala
Gimnazială nr. 28, Galați, cod SMIS:
124982 
Valoarea proiectului: 12.975.107,97 lei.
Data depunerii: 09.07.2018 (reluat
evaluare în 2020).
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.

Linie de finanțare: Axa prioritară 3 -
Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul
locuințelor, Operațiunea A - Clădiri
rezidențiale, Apel 2020
 
Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe S2 din municipiul
Galați aferent Asociației de Proprietari
nr. 395, Cod SMIS: 137501
Valoarea proiectului: 1.525.187,11 lei.
Perioada de implementare: 38 de luni.
Data depunerii: 29.05.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Creșterea performanței energetice a
blocului  de   locuințe  H3  din  municipiul 
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Galați, Cod SMIS: 137271
Valoarea proiectului: 2.481.852,65 lei.
Perioada de implementare: 38 de luni.
Data depunerii: 29.05.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe - bloc M1, b-dul G.
Coșbuc nr. 3, Țiglina II, municipiul Galați,
Cod SMIS: 137459
Valoarea proiectului: 6.693.324,14 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 15.06.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe - Bloc I2, str.
Siderurgiștilor nr. 20, Țiglina II, municipiul
Galați, Cod SMIS: 137302
Valoarea proiectului: 4.392.408,3 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 15.06.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe A2, str. Teleajen nr. 7,
Micro 16, municipiul Galați, Cod SMIS:
137280
Valoarea proiectului: 4.467.347,47 lei.
Perioada de implementare: 44 de luni.
Data depunerii: 19.06.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe A1, str. Teleajen nr. 9,
Micro 16, municipiul Galați, Cod SMIS:
137279
Valoarea proiectului: 4.503.287,94 lei.
Perioada de implementare: 32 de luni.
Data depunerii: 22.06.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe G13, sc. 3, str. Victor
Vâlcovici nr. 1 din municipiul Galați, Cod
SMIS: 137412
Valoarea proiectului: 2.724.173,96 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 23.06.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe - bloc Mureș, str.
Portului   nr.   45,   aferent   Asociației  de 
 

Proprietari nr. 135, municipiul Galați, Cod
SMIS: 137268
Valoarea proiectului: 3.938.752 lei.
Perioada de implementare: 44 de luni.
Data depunerii: 24.06.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe, bloc J7, sc.1, 2, 3, str.
V. Vâlcovici nr. 8 aferent Asociației de
Proprietari nr. 575, municipiul Galați, Cod
SMIS: 137292
Valoarea proiectului: 3.237.311,45 lei. 
Perioada de implementare: 37 de luni.
Data depunerii: 24.06.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe - Programul
Operațional Regional 2014 - 2020 - Bloc
D1, Sc. 1, 2, str. Furnaliștilor, nr. 4, Micro
20, aferent Asociației de Proprietari nr.
502, municipiul Galați, Cod SMIS: 137259 
Valoarea proiectului: 5.613.443,4 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 25.06.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe PR3B, sc. 1, 2, 3 - b-dul
Galați nr. 7, Micro 21, municipiul Galați,
Cod SMIS: 137288
Valoarea proiectului: 7.064.456,66 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 26.06.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe A3, str. Teleajen nr. 5,
Micro 16, aferent Asociației de proprietari
nr. 317, Municipiul Galați, Cod SMIS:
137281
Valoarea proiectului: 4.503.287,94 lei. 
Perioada de implementare: 44 de luni.
Data depunerii: 26.06.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe - bloc Jiul, str.
Portului nr. 47, aferent Asociației de
Proprietari nr. 135, municipiul Galați, Cod
SMIS: 137125
Valoarea proiectului: 4.043.532,47 lei. 
Perioada de implementare: 52 de luni.
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Data depunerii: 29.06.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe - Bloc K7, sc.1, 3, 4, str.
V. Vâlcovici nr. 10, Micro 21, din municipiul
Galați, Cod SMIS: 137270
Valoarea proiectului: 3.464.457,1 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 29.06.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe, bloc A5, sc. 7, str.
Brăilei, nr. 205, aferent Asociației de
Proprietari nr. 524, municipiul Galați, cod
SMIS: 140089
Valoarea proiectului: 1.859.418,44 lei.
Perioada de implementare: 49 de luni.
Data depunerii: 13.08.2020.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe, bloc D11, sc.1, 2, 3, 4,
aferent Asociației de Proprietari nr. 560,
municipiul Galați, Cod SMIS: 137448
Valoarea proiectului: 10.162.937,12 lei.
Perioada de implementare: 38 de luni.
Data depunerii: 02.07.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe SD5A1 din municipiul
Galați, aferent Asociației de Proprietari
nr. 320, Cod SMIS: 137843.
Valoarea proiectului: 1.006.291,23 lei.
Perioada de implementare: 38 de luni.
Data depunerii: 09.07.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe, POR 2014-2020, Axa
prioritară 3 - bloc D7, sc. 1, 2, 3, 4, str.
Siderurgiștilor nr. 18, aferent Asociației de
Proprietari nr. 257, Cod SMIS: 140428
Valoarea proiectului: 1.764.384,65 lei.
Perioada de implementare: 29 de luni.
Data depunerii: 13.08.2020.
Stadiul evaluării: evaluare conformitate
administrativă și eligibilitate.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe - bloc PR6, sc. 1, b-
dul Dunărea nr. 86 aferent Asociației de
Proprietari nr. 570 și bloc CL3, sc. 2, str.
Armata Poporului nr. 6 aferent Asociației
de Proprietari nr. 188, municipiul
Galați, Cod SMIS: 139965

Valoarea proiectului: 1.326.839,29 lei.
Perioada de implementare: 31 de luni.
Data depunerii: 11.08.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe, bloc E14, sc. 2,
Bulevardul Dunărea nr. 90, Micro 21,
aferent Asociației de Proprietari nr. 561,
municipiul Galați, Cod SMIS: 137411
Valoarea proiectului: 1.163.386,32 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 11.08.2020.
Stadiul evaluării: evaluare conformitate
administrativă și eligibilitate.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe - bloc G11, str.
Brăilei nr. 262 BIS aferent Asociației de
Proprietari nr. 381 din municipiul Galați,
Cod SMIS: 140090
Valoarea proiectului: 1.592.119,73 lei.
Perioada de implementare: 29 de luni.
Data depunerii: 12.08.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe - bloc G9, str. Brăilei
nr. 260 aferent Asociației de Proprietari
nr. 360 din municipiul Galați, Cod SMIS:
140088
Valoarea proiectului: 1.654.270,34 lei.
Perioada de implementare: 33 de luni.
Data depunerii: 12.08.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe - bloc I2, str.
Regiment 11 Siret, nr. 45, aferent
Asociației de Proprietari nr. 225,
municipiul Galați, Cod SMIS: 140358
Valoarea proiectului: 2.239.414,73 lei.
Perioada de implementare: 26 de luni.
Data depunerii: 12.08.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe - bloc E5, str.
Constructorilor nr. 25, aferent Asociației
de Proprietari nr. 259, municipiul Galați,
Cod SMIS: 140460
Valoarea proiectului: 2.184.883,07 lei.
Perioada de implementare: 43 de luni.
Data depunerii: 14.08.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.
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Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe: bloc A din str.
Domnească nr. 20, bloc B din str.
Domnească nr. 17, bloc E din str.
Domnească nr. 18 și bloc Șoim din str.
Fraternității nr. 1, aferente Asociației de
Proprietari nr. 110, municipiul Galați, Cod
SMIS: 140395
Valoarea proiectului: 4.468.219,76 lei.
Perioada de implementare: 31 de luni.
Data depunerii: 14.08.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe - bloc B7, str. Petru
Rareș, nr. 12, bloc C5, str. Petru Rareș, nr.
16, bloc C7, str. Petru Rareș, nr. 18, Bloc C8,
str. Al Lăpușneanu, nr. 39 aferent
Asociației de Proprietari nr. 151, municipiul
Galați
Valoarea proiectului: 8.949.701,71 lei.
Perioada de implementare: 37 de luni.
Data depunerii: 14.08.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe, bloc A, sc. 1,2, bloc
B, sc. 1, bloc C sc. 1,2, str. Cezar nr. 20A,
aferent Asociației de Proprietari nr. 124,
municipiul Galați, Cod SMIS: 140433
Valoarea proiectului: 7.525.891,55 lei.
Perioada de implementare: 31 de luni.
Data depunerii: 17.08.2020.
Stadiul evaluării: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe - bloc G4, str. Brăilei,
nr. 254, municipiul Galați, Cod SMIS:
140085
Valoarea proiectului: 1.449.121,03 lei.
Perioada de implementare: 28 de luni.
Data depunerii: 17.08.2020.
Stadiul evaluării: evaluare conformitate
administrativă și eligibilitate.

Linie de finanțare: POIM, Axa
prioritară 9 – Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei
cauzate de COVID-19 prin prioritatea
de investiții 9a, Obiectivul specific 9.1
– Creșterea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19

Creșterea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19 pentru unitățile
școlare din municipiul Galați, Cod SMIS:
143280
Valoarea proiectului: 6.624.402,72 lei.
Perioada de implementare: 16 luni.
Data depunerii: 27.11.2020.

B. Programul Operațional
Competitivitate 

e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS
2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a
Internetului”

Îmbunătățirea infrastructurii TIC în
domeniu e-educație prin achiziția de
echipamente IT pentru unitățile școlare
din municipiul Galați, în contextul crizei
pandemice create de coronavirusul SARS-
CoV-2, Cod SMIS: 144639
Valoarea proiectului: 55.357.174,16 lei.
Perioada de implementare: 16 luni.
Data depunerii: 27.11.2020.

C. Programul Operațional
Infrastructură Mare 
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Linie de finanțare: POC, Axa prioritară
2 - Tehnologia Informației şi
Comunicațiilor (TIC) pentru o
economie digitală competitivă,
Prioritatea de investiții 2c. –
Consolidarea  aplicațiilor  TIC pentru 
e-guvernare,  e-învățare,  e-incluziune,
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D. Administrația Fondului
pentru Mediu

Modernizare Sistem Iluminat Public pe
Bulevardul Marea Unire, Strada Brăilei
între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de
Rocadă) și Bulevardul George Coșbuc,
Strada Navelor și Bulevardul Oțelarilor
între Strada Brăilei și Bulevardul Galați,
Cod SMIS: 30706
Valoarea proiectului: 1.883.456,71 lei.
Perioada de implementare: 12 luni.
Data depunerii: 31.07.2020.

E. Program operațional
Asistență Tehnică, Asistență
Orizontală pentru
beneficiarii FESI și specifică
pentru beneficiarii POAT,
POIM și POC, inclusiv
instruire pentru aceștia și
pentru potențialii beneficiari
FESI

Sprijin la nivelul regiunii Sud-Est pentru
pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021 - 2027 în
domeniile: mobilitate urbană, regenerare
urbană.
Valoarea proiectului: 4.771.090,75 lei.
Data depunerii: 02.12.2020.

Sprijin la nivelul regiunii Sud-Est pentru
pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021 - 2027 în
domeniile: infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare
și/sau drumuri de legătură, infrastructură
și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic, centre de agrement/baze turistice
(tabere școlare).
Valoarea proiectului: 2.374.140,00 lei.
Data depunerii: 02.12.2020.
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INVESTIȚII
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N U M Ă R  P R O I E C T E  I N V E S T I Ț I I
2 0 2 0  P E  C A T E G O R I I

A. Lucrări privind utilitățile tehnico-
edilitare, de construire, modernizare sau
reabilitare; 
B.  Lucrări de anvelopare, reabilitare,
modernizare grădinițe, școli, licee; 
C. Lucrări privind infrastructura stradală și
de transport, sistematizare și
resistematizare; 
D. Lucrări de reabilitare și modernizare
spitale; 
E. Lucrări de amenajare urbană (parcuri,
locuri de joacă, spații de promenadă).

B U G E T  I N V E S T I Ț I I  G A L A Ț I  2 0 2 0

Investiții recepționate
și în curs de realizare

Proiecte de
investiții

recepționate

Proiecte de
investiții în curs de

realizare

124,5M
RON

59M
RON

195,9M
RON

46,3M
RON

60,3M
RON

A,
29.3%

B.
29.3%

E.
17.2%

C.
15.5%

D.
8.6%

Anul 2020 a fost un an al provocărilor.
Criza produsă de apariția noului
coronavirus a impus găsirea de soluții
rapide și eficiente pentru siguranța
cetățenilor. În același timp nu au putut fi
neglijate investițiile necesare pentru
dezvoltarea orașului. Au fost continuate
proiectele deja existente și au fost lansate
unele noi. În același timp au continuat
eforturile pentru elaborarea de strategii de
dezvoltare pe termen lung. Pentru acest
lucru au fost intensificate demersurile
pentru atragerea de fonduri necesare
modernizării Galațiului.
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189,6M
Valoare investiții recepționate

și în curs de recepție 

37,9%
din proiectele actuale de

investiții ale municipiului
Galați au fost recepționate
parțial sau integral în anul

2020 .

296,6M
Valoare investiții în curs de

realizare

 
RON  

 

 
RON  

 

„Am traversat un an plin de provocări, însă am reușit să le facem
față. O mare parte a eforturilor noastre a presupus intervenția în
cartiere, acolo unde nu s-a intervenit susținut de foarte mulți ani.
În plus, soluția pentru dezvoltarea orașului nostru a fost și
rămâne atragerea de fonduri europene, capitol la care suntem
printre cei mai buni. Toate proiectele realizate nu ar fi fost
posibile fără susținerea și încrederea gălățenilor pe care îi asigur
că vom continua eforturile pentru dezvoltarea și modernizarea
orașului nostru”,

Ionuț Florin Pucheanu 
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Construire, modernizare, reabilitare,
utilități tehnico-edilitare

Construire parcare multietajată zona
Mazepa I, str. Roșiori
Obiectivul proiectului: creșterea ofertei
privind locurile de parcare în afara străzii
și decongestionarea traficului auto creat
de autovehiculele staționate sau oprite;
acest proiect a prevăzut realizarea unei
construcții de tipul parter + 3 etaje, toate
nivelurile fiind destinate parcărilor și
boxelor, implementarea unui sistem pentru
eficiență energetică, implementarea unor
sisteme de management inteligent (sistem
control acces cartele cu autotaxare, sistem
monitorizare video, sistem semaforizare cu
senzor și afișaj număr locuri de parcare, 21
stații încărcare autovehicule electrice),
realizarea unor lucrări de deviere și
relocare utilități.
Bugetul investiției: 10.712.128,69 lei
Recepția lucrărilor: septembrie 2020. 

Sisteme încălzire pentru imobile
aparținând municipiului Galați
Obiectivul proiectului: refacerea rețelei de
conducte și coloane pentru distribuția
agentului termic, respectiv montarea de
centrale termice la următoarele adrese: str.
Fraternității nr. 1, bloc Șoim, parter; str.
Domnească nr. 13, bloc L, parter; str. Henri
Coandă nr. 8, bloc J5, parter, Micro 39; str.
Brăilei nr. 232, bloc E4, parter, Micro 18;
str. Domnească nr. 90, Policlinica cu plată;
Cimitir Sf. Lazăr - Pavilion Administrativ;
Arena de box.
Bugetul investiției: 1.638.940 lei. 
Recepția lucrărilor: în curs de recepție.

Refacerea rețelei de canalizare a 
 „Centrului multifuncțional de servicii
sociale”
Bugetul  investiției: 379.974,59 lei. 
Recepția lucrărilor: în curs de recepție. 

Reabilitare rețea apă potabilă Strada
Domnească (tronson Strada Brigadierilor -
Strada Eroilor)
Obiectivul proiectului: reabilitarea
conductelor în totalitate, inclusiv a
branșamentelor existente.
Bugetul investiției: 2.474.684,15 lei.
Recepția lucrărilor: decembrie 2020. 

Consolidare versant aferent imobil din str.
Al. I. Cuza nr. 72
Obiectivul proiectului: consolidarea
taluzului aferent imobilului din str. Al. I.
Cuza în vederea eliminării cauzelor care
pot conduce la reactivarea alunecărilor
versantului.
Bugetul investiției: 1.277.497 lei.
Recepția lucrărilor: aprilie 2020. 

Rampe de acces pentru persoane cu
handicap locomotor
Bugetul investiției: 200.534,12 lei.
Recepția lucrărilor: în curs de recepție. 

Reabilitare și modernizare spitale 

Construire rezervor apă - Spitalul Clinic
de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”
Obiectivul proiectului:  construirea și
instalarea rezervorului metalic subteran cu
o capacitate de 100 mc, construirea
camerei - pompe cu structura de rezistenț̦ă
formată din pereți și planșeu din beton
armat, dotată cu echipamente de pompare,
racordul electric la tabloul existent,
racordul la rețeaua de apă prin
intermediul unei conducte de la căminul
apometru.
Bugetul investiției: 292.932,65 lei.
Recepția lucrărilor: octombrie 2020. 

Amenajare urbană (parcuri, locuri de
joacă, spații de promenadă) 

Amenajare Piațeta Florilor de Tei
Obiectivul proiectului: amenajarea unor
spații de parcare, spații verzi cu arbuști,
rond pentru flori, spații dalate prevăzute
cu bănci, montarea de mobilier urban,
instalarea unui sistem de irigații și a unui
sistem de iluminat. 
Bugetul investiției: 543.737,37 lei
Recepția lucrărilor: mai 2020.

INVESTIȚI I  RECEPȚIONATE
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Amenajare zona centrală între str.
Navelor, limita blocurilor P și Potcoava de
aur
Obiectivul proiectului: modernizarea
trotuarelor, amenajarea pistei de bicicliști,
amenajarea de locuri de joacă în zona
Spicu, desfacerea și refacerea de alei,
reamenajarea spațiului verde, plantarea
de arbori, amenajarea peisagistică prin
montarea de mobilier urban nou,
reabilitarea fântânilor arteziene și
reabilitarea instalației de iluminat.
Bugetul investiției:  14.498.485 lei.
Recepția lucrărilor: în curs de recepție.  

Modernizare locuri de joacă
Strategia de dezvoltare și amenajare a
spațiilor verzi a Primăriei municipiului
Galați impune acordarea unei atenții
deosebite înființării de noi locuri de joacă
și parcuri. Pentru crearea unor spații de
joacă moderne, în concordanță cu cele mai
noi tehnologii și dotări, a fost finalizată în
anul 2020 realizarea următoarelor
proiecte de investiții: 

Modernizare loc de joacă Micro 17, Bloc
K3
Buget: 387.185 lei 
Recepția lucrărilor: august 2020 .

Modernizare loc de joacă Mazepa 1, Bloc
Paltin 2 - Bloc G4
Buget: 214.235 lei 
Recepția lucrărilor: august 2020.

Modernizare locuri de joacă: Micro 19, 20,
21; Micro 13, bloc ANL; Micro 13, bloc C8;
Micro 16, 17, 18, bloc G4B, str. Narciselor;
Micro 19, 20, 21, bloc 5A, b-dul Dunărea nr.
34; Micro 19, 20, 21, bloc D3-D4, b-dul
Dunărea nr. 14; Micro 19, 20, 21, bloc G24-
PR4, b-dul Dunărea nr. 60; Micro 39A, 39B,
bloc L1-L2; Micro 39B-40, bloc T11-T12; 

Micro 39B-40, CEC; Siderurgiștilor, bloc 7F;
Siderurgiștilor, bloc 10A, 10C, 10D;
Siderurgiștilor, bloc D9; Țiglina II, str.
Constructorilor, bloc B1; Țiglina III, bloc
5A-5B; Țiglina III, bloc A18; Țiglina III, bloc
B9; Țiglina III, bloc B11. 
Buget: 8.838.831,74 lei 
Recepția lucrărilor: decembrie 2020 -
ianuarie 2021.

Infrastructura stradală și de transport,
sistematizare și resistematizare 

Modernizare Strada Elisa Leonida
Zamfirescu
Obiectivul proiectului:  realizarea unui
sistem rutier corespunzător unui trafic
mediu (beton asfaltic) și a unor spații de
parcare în zonele unde spațiul permite
(blocurile ANL), realizarea racordurilor de
apă și canalizare până la limita
proprietății, introducerea rețelei de
canalizare stradală, înlocuirea rețelei de
alimentare cu apă și realizarea
exproprierilor de teren.
Bugetul investiției: 4.363.422,54 lei
Recepția lucrărilor: decembrie 2020. 

Resistematizare Strada Brăilei, între B-dul
Dunărea și intrarea în Galați (fost DN2B)
Obiectivul proiectului: amenajarea unui
sistem de colectare și dirijare a apelor
pluviale, modernizarea sistemului rutier
prin extinderea carosabilului, amenajarea
trotuarelor pe toată lungimea drumului,
pistă pentru bicicliști pe trotuar;
amenajarea a 3 sensuri giratorii, 
 modernizarea și extinderea iluminatului
public, introducerea cablurilor în
canalizații subterane.
Bugetul investiției: 15.922.207,63 lei.
Recepția lucrărilor: aprilie 2020.
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Reabilitare infrastructură de transport
inclusiv viaducte axa E-V, intrări în
Galați, Strada Basarabiei (str. Traian -
str. M. Bravu)
Obiectivul proiectului: introducerea de
canalizații subterane, redimensionarea și
înlocuirea rețelei subterane de cabluri
aferente iluminatului public, înlocuirea
rețelei de alimentare cu apă, respectiv
înlocuirea colectoarelor de canalizare.
Bugetul investiției:  111.806.102 lei.
Recepția lucrărilor: iunie 2020.  

Reabilitare rețea electrică de transport
troleibuze - Etapa 1
Obiectivul proiectului: optimizarea
configurării rețelei pentru cele 4 sectoare
(6 secții în prezent). Investiția este
localizată astfel: pe o distanță de 1 km în
interiorul Autobazei nr. 1 (situată pe
bulevardul G. Coșbuc nr. 259), pe o
distanță de 10,55 km de la Autobaza nr. 1
până la capătul de linie din Piața din
Micro 19, și pe o distanță de 1,5 km de la
inelul de rocadă din zona Kaufland până
la capătul de linie din cartierul Țiglina 3.
Bugetul investiției: 5.403.227 lei
Recepția lucrărilor: decembrie 2020. 

Resistematizare rigolă Cimitir „Ștefan cel
Mare”
Obiectivul proiectului: construcția unui
canal colector din beton armat, în trepte,
pe tronsoane; armarea radierului;
amenajare pe zona de debușare a
canalului cu aceeași protecție de taluz -
câte 20 de metri pe fiecare parte a
canalului pentru a evita deteriorarea
acestuia în caz de eroziuni ale malului
lacului Cătușa.
Bugetul investiției: 1.348.699 lei
Recepția lucrărilor: august 2020. 

Anvelopare, reabilitare, modernizare
grădinițe, școli, licee

Modernizare și extindere Grădinița nr. 6
Obiectivul proiectului: separarea
utilităților de gaz, apă, energie electrică, 
 montarea unor corpuri de iluminat
corespunzătoare, realizarea circuitelor
funcționale de acces la grupul sanitar prin
extinderea imobilului cu o structură
ușoară, realizată în spatele clădirii,
constând în culoar de acces, sală lapte
corn și cabinet medical; alimentarea cu
agent termic a spațiilor nou create;
amenajarea încăperilor conform noii
destinații, montare parchet în spațiul
actual destinat bucătăriei; reamenajarea 

grupului sanitar; repararea fațadei,
înlocuirea burlanelor și ulucelor, înlocuire
ferestre, reparații trotuare în jurul clădirii. 
Bugetul investiției: 253.317,77 lei.
Recepția lucrărilor: septembrie 2020. 

Reabilitare și modernizare Școala nr. 33
Obiectivul proiectului: anveloparea
fațadelor, refacerea instalațiilor electrice,
sanitare (corp A și B), sistematizarea pe
verticală (alei, trotuare, a terenului din
incintă), amenajare grup sanitar pentru
persoane cu dizabilități, reabilitare
terenuri de sport și împrejmuire, montare
de panouri fotovoltaice.
Bugetul investiției: 2.000.103 lei.
Recepția lucrărilor: decembrie 2020. 

Anvelopare Școala Gimnazială nr. 3
Obiectivul proiectului: reparații la fațada
existentă, izolarea termică a pereților
exteriori, înlocuirea ușilor de acces
necorespunzătoare cu tâmplărie
performanță energetică și refacerea
copertinelor și a hidroizolației acestora,
sistematizarea verticală.
Bugetul investiției: 2.501.946,55 lei.
Recepția lucrărilor: ianuarie 2020.

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”
În cadrul Campusului Școlar Colegiul
Alexandru Ioan Cuza, s-au realizat
următoarele lucrări: 

Corp B: Săli de clasă   
Bugetul investiției : 4.849.846,68 lei. 
Obiectivul proiectului: construire corp de
clădire cu destinația școală (9 săli de
clasă).
Recepția lucrărilor: iunie 2020;

Corp B: Utilități   
Bugetul investiției: 969.842,94 lei. 
Obiectivul proiectului: introducere
instalații (sanitară, termică, electrică).
Recepția lucrărilor: decembrie 2020.
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INVESTIȚI I  ÎN CURS DE
REALIZAREReabilitare și modernizare spitale 

Modernizare, extindere și dotare
Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați
Obiectivul proiectului: realizarea unui nou
corp de clădire prin extinderea
ambulatoriului în zona de nord a corpului
D existent al spitalului, prevăzut cu toate
utilitățile și achiziția dotărilor specifice,
între care un echipament rezonanță
magnetică (RMN) de minimum 1,5 Tesla,
un aparat radiografie digital cu mașină
automată de developat (pentru
Compartimentul de Imagistică), un
procesator de țesuturi, o stație de
includere în parafină, un microtom de tip
rotativ, un autosteiner, o hotă specializată
în lucrul cu substanțe toxice, un microscop
trinocular cu cameră, etc. (pentru
Compartimentul de Imunohistochimie). 
Bugetul investiției:  15.612.023,06 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local și
finanțare europeană POR 2014-2020. 
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 

.

Reabilitare, modernizare, extindere și
dotare Compartiment Primiri Urgențe
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
Galați „Sf. Ioan” Galați
Obiectivul proiectului:recompartimentarea
zonei de parter din corp C, extinderea
unității de primiri urgențe prin realizarea
unui corp cu regim de înălțime S+P+E,
reabilitarea și extinderea instalațiilor și a
rețelelor sanitare, hidroedilitare și termice,
la care se adaugă sistematizarea verticală
prin aducerea la starea inițială a
suprafeței carosabile prin refacerea
sistemului rutier pe zonele afectate cu
îmbrăcăminte asfaltică.
Bugetul investiției: 10.876.099 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local și
finanțare europeană POR 2014-2020. 
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 

Reabilitarea, extinderea și dotarea
Ambulatoriului de Specialitate Spitalul de
Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați
Obiectivul proiectului: îmbunătățirea
condițiilor de asigurare a serviciilor
medicale, specific prin reabilitarea clădirii
corpului C28, recompartimentarea
ambulatoriului și dotarea cu aparatura
medicală corespunzătoare, respectiv cu
mobilierul specific.
Bugetul investiției: 16.562.366,75 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local și
finanțare europeană POR 2014-2020. 
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 

Alimentare cu energie electrică a
Spitalului clinic de Obstetrică Ginecologie
Galați
Obiectivul proiectului: relocarea
ambulatoriului integrat se va realiza din
Pavilion C, in Pavilionul A, în prezent
dezafectat, alături de reabilitarea
spatiului, completarea structurii
ambulatoriului și dotarea cu aparatura
medicală corespunzătoare și mobilier
specific. 
Bugetul investiției: 2.990.896,50 lei
Sursa de finanțare: bugetul local și
finanțare europeană POR 2014-2020. 
Durata estimată a proiectului: 18 luni. 

Construire, modernizare, reabilitare,
utilități tehnico-edilitare

Reparații capitale Pasaj Dunărea
Obiectivul proiectului:  lucrări de reparații
la pardoseli, pereți, tavane, placaje, trepte,
balustrade, înlocuirea finisajelor cu
materiale precum granit la pardoseli și
trepte, placaj de marmură la pereți, tavan
fals și vitrine montate în tâmplărie din
aluminiu eloxat și realizarea a doua
copertine din sticlă pe structura metalică,
ce vor proteja cele două scări la acțiunea
intemperiilor, având și un rol decorativ,
lucrări de instalații electrice prin montarea
unor corpuri de iluminat echipate cu LED,
semnalizarea căilor de evacuare
realizându-se cu luminoblocuri, lucrări
hidro-edilitare pentru colectarea apelor
pluviale, refacerea rigolelor, lucrări de
drumuri.
Bugetul investiției:  2.355.825,72 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 9 luni.
Finalizare estimată: februarie 2021. 
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Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea
Obiectivul proiectului: realizarea unui
Complex Acvatic multifuncțional cu plajă
urbană, prin: Clădire de acces - Casă
Poartă care va asigura accesul către
facilitățile amplasamentului, Aqua Park
(piscină cu valuri, piscină relaxare și
aterizare tobogan adulți, piscină de copii,
tobogane cu aterizare în piscină, tobogane
cu zonă de decelerare), Aventura Park
prevăzută cu dotări speciale pentru
realizarea traseelor cu diverse grade de
dificultate, Parc verde dotat cu mobilier
urban, cu arbuști și plante decorative,
Zona Food Court, Zona centrală plajă
(scena și zona adiacentă scenei cu utilitate
multiplă), beach bar și terasa amplasată
pe plajă, tonete, grupuri sanitare, vestiare
și spații special amenajate și securizate,
zona de poufuri și hamace amplasate
pentru recreere, zone pentru activități de
sport cu destinație multiplă.
Bugetul investiției:  25.744.052,83 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 
Finalizare estimată: mai 2021.

Punerea în valoare a Sitului arheologic
Tirighina - Barboși
Obiectivul proiectului: conservare,
restaurare și valorificare a vestigiilor
arheologice, vor fi realizate construcții noi
de tip muzeu, punct de informare și
respectiv, construcții de protecție,
amenajări exterioare.
Bugetul investiției: 22.328.395,39 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local și
finanțare europeană POR 2014-2020. 
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 
Finalizare estimată: decembrie 2022. 

Centrul de Recreere pentru Persoane
Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”
Obiectivul proiectului: realizarea
proiectului prin care se vor extinde și
moderniza serviciile sociale din cadrul
Căminului pentru Persoane Vârstnice
„Ștefan cel Mare și Sfânt”.
Bugetul investiției:  16.102.186,04 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local și
finanțare europeană. 
Durata estimată a proiectului: 24 luni.

Extindere iluminat public etapa a II-a
Obiectivul proiectului: prevede extinderea
iluminatului public cu corpuri de iluminat
LED, perceput ca fiind mai luminos și mai
sigur față de cazul iluminării cu lămpi cu 

vapori de sodiu de înaltă presiune. Acest
proiect înglobează următoarele zone: str.
V. Cârlova; str. Dr. Răutu; str. Siderugiștilor
nr. 5, bloc PS1A-PS1B; str. Banatului spre
str. Locomobilei; str. Gheorghe Șincai -
cartier Filești; bloc A15, Micro 16, str. Gh.
Asachi, nr. 2; drum centură între DN2B și
rondou acces Selgros; Viaduct Sidex; Calea
Smârdan; Calea Prutului; str. Şoimului şi
zona aferentă bloc Atena; b-dul. Marii
Uniri U3-U5 și U6; Parc Cloșca; Micro 19-
alee între Piață și bloc V1.
Bugetul investiției: 6.298.038 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 14 luni. 
Finalizare estimată: august 2021. 

Sala Sporturilor - Măsuri suplimentare
privind securitatea la incendiu 
Obiectivul proiectului: realizarea unor
lucrări prin care să se asigure securitatea
la incendiu, în conformitate cu expertiza
tehnică, în vederea obținerii autorizației
PSI de funcționare. 
Bugetul investiției: 1.983.489,76 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 12 luni. 
Finalizare estimată: decembrie 2021. 

Stație de epurare ape uzate cartier
Dimitrie Cantemir 
Obiectivul proiectului: construirea unei
stații de epurare care să asigure
deversarea apelor uzate.
Bugetul investiției: 3.185.832,19 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local,
finanțare guvernamentală.
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 
Finalizare estimată: iunie 2021. 

Amenajare târg auto Strada Macului 
Obiectivul proiectului: relocarea târgului
auto pe Str. Macului, în imediata
vecinătate a parcării de Tiruri.
Bugetul investiției:  6.743.941 lei 
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 
Finalizare estimată: iunie 2022. 

Construire depozit 
Obiectivul proiectului: având în vedere
creșterea continuă a bunurilor necesare a
fi depozitate pe categorii se impune
construirea unui depozit mai mare în
imediata vecinătate a parcării de tiruri
(Str. Macului). 
Bugetul investiției: 10.661.813,30 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 
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Amenajare extindere Talcioc
Obiectivul proiectului: extinderea în
partea de sud a spațiului aferent
Talciocului pentru a răspunde cerințelor în
creștere ale locuitorilor municipiului Galați
privind spațiile de expunere și de circulație
în vederea realizării activităților de comerț
(valorificarea autoturismelor și a altor
vehicule, valorificarea pieselor de schimb,
a utilajelor de mici dimensiuni,
valorificarea produselor mărunte).
Bugetul investiției:  7.297.157,21 lei.  
Sursa de finanțare: bugetul local.
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
Durata estimată a proiectului: 4 luni. 

Reabilitare și modernizare bloc Pexco 
Obiectivul proiectului: creșterea gradului
de confort al locatarilor, clădirea având
destinația unui cămin de nefamiliști.
Bugetul investiției:  6.412.479,417 lei  
Sursa de finanțare: bugetul local și
finanțare europeană. 
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 

Amenajare urbană (parcuri, locuri de
joacă, spații de promenadă) 

Modernizare Alee Pietonală zonă cuprinsă
între Strada Navelor și Parc Elice
Obiectivul proiectului: realizarea lucrărilor
care să aducă zona centrală a orașului la
un stil arhitectural urban contemporan
prin modernizarea și reabilitarea spațiului,
care va fi transformat în scuaruri cu
caracter social care să îndeplinească
funcțiuni de recreere, contemplare, odihnă
și tranzit pietonal, înlocuirea mobilierului
urban (care va fi format din: jardiniere,
coșuri de gunoi, fântâni arteziene noi),
reabilitarea rețelelor electrice și a
iluminatului, reabilitarea spațiilor verzi,
dotarea cu sisteme de irigații performante,
amenajarea de rampe pentru persoane cu
dizabilități pentru accesul în blocuri.
Bugetul investiției:   13.832.224,739 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 18 luni.

Modernizare Parc Strada Domnească,
aferent sediului „Viața Liberă”
Obiectivul proiectului:  amenajarea aleilor
pietonale prin reconfigurarea acestora cu
plăci (dale) de granit, implementarea unei
rețele automatizate de irigații a spațiilor
verzi, amenajarea peisagistică a spațiilor 

verzi prin montarea de gazon tip rulou,
refacerea rețelei de iluminat ambiental 
 pentru alei, înlocuirea mobilierului urban
(bănci, pergole, jardiniere), precum și
recondiționarea și punerea în valoare a
monumentului de for public „Monumentul
Comemorativ al Răscoalei de la 1907” 
Bugetul investiției: 711.133,08 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 9 luni. 
Finalizare estimată: februarie 2021. 

Amenajare Parc Strada Anghel Saligny -
Strada Basarabiei 
Obiectivul proiectului: amenajarea unei
piațete publice în fața hangarului,
amenajarea de alei pietonale, amenajarea
de spații de joacă pentru copii și a unui
teren multisport prevăzut cu sistem de
baschet pentru exterior, sistem de stâlpi de
tenis și volei, amenajarea unui spațiu
pentru vârstnici prevăzut cu ansamblu de
masă de șah și table, amenajare
peisagistică prin plantare sau relocare de
arbori și arbuști, realizarea de fântâni
arteziene, montarea de mobilier urban
specific parcurilor (bănci, cișmele, rastel de
biciclete, coșuri de gunoi), realizarea unui
sistem de iluminat cu corpuri fotovoltaice,
realizarea de rețele de apă și canalizare,
sistem semiautomat de irigații și realizarea
unor împrejmuiri de diverse tipuri.
Bugetul investiției: 2.968.465,97 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 12 luni. 

Amenajare Strada Brăilei, tronson Strada
Roșiori - Potcoava de Aur
Obiectivul proiectului: realizarea lucrărilor
care să aducă zona centrală a orașului la
un stil arhitectural urban contemporan prin
modernizarea și reabilitarea zonelor care
vor fi transformate în scuaruri urbane, cu
spații pentru socializare, înlocuirea
mobilierului urban, reabilitarea rețelelor
electrice și a iluminatului, reabilitarea
spațiilor verzi și dotarea cu sisteme de
irigații performante, refacerea fântânii
arteziene și a instalațiilor și a
echipamentelor hidraulice, amenajarea
peisagistică urbană și arhitecturală în
concordanță cu amenajarea peisagistică
din zona centrală (Potcoava de aur - pasaj
Dunărea - Limita P-uri), introducerea
canalizației subterane pentru coborârea
rețelelor de curenți slabi, realizarea unei
piste pentru bicicliști.
Bugetul investiției:  14.376.214,048. 
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 14 luni. 
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Amenajarea a 10 locuri de joacă:
Obiectivul proiectului: amenajarea a 10
locuri de joacă: Mazepa I, bl. B3-C9; Micro
21, bl. PR5-E13; Micro 39C, bl. C7-C120;
Țiglina I, bl. C32; Micro 40, bl. E-D2-A1-A2-
A3-A4; str. 1 Decembrie 1918, bl. S4-PM6;
Micro 17, bl. E1; Țiglina II, bl. G2-H3;
Siderurgiștilor Vest, bl. 9A-9B; Micro 16, bl.
Nufăr 5,6,7
Bugetul investiției: 3.949.523,63.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 6 luni. 
Finalizare estimată: septembrie 2021. 

Infrastructura stradală și de transport,
sistematizare și resistematizare

Extindere și modernizare Drum Centură -
varianta ocolitoare a municipiului Galați -
Deviere utilități
Obiectivul proiectului: reabilitarea străzii
Nicolae Mantu (tronson cuprins între str. 9
Mai - bdul Milcov - str. Drumul Viilor),
reabilitarea trotuarelor existente și a
spațiilor verzi și realizarea de trotuare noi
pe partea de vest a drumului, realizarea
unei parcări în zona de est a str. N. Mantu,
amenajarea unei piste de bicicliști,
amenajarea trotuarelor prin realizarea de
rampe de acces pentru peroanele cu
dizabilități, reabilitarea rețelei de apă din
zona Drumului de Centură, realizarea unei
canalizații de preluare a apelor pluviale
de pe zona de vest a drumului, reabilitarea
canalului colector a apelor pluviale din
zonă, reabilitarea instalației de iluminat,
realizarea unei canalizații subterane
pentru coborârea în subteran a instalației
aeriene electrice și de comunicații. 
Bugetul investiției:  21.431.510,87 lei.  
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 24 luni.
Finalizare estimată: decembrie 2021.  

Modernizare Strada Domnească,
tronsonul cuprins între Strada Brăilei și
Strada Gamulea
Obiectivul proiectului: realizarea lucrărilor
care să aducă zona centrală a orașului la
un stil arhitectural urban contemporan
prin modernizarea și reabilitarea
trotuarelor, înlocuirea mobilierului urban,
reabilitarea rețelelor electrice exterioare și
a iluminatului, reabilitarea spațiilor verzi
și dotarea cu sisteme de irigații
automatizate, amenajarea peisagistică
urbană și arhitecturală în concordanță cu
amenajarea peisagistică din zona centrală
aferentă Potcoava de Aur - Pasaj Dunărea.

Bugetul investiției: 4.730.214,028 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 14 luni. 

Amenajare arteră de legătură între Bdul
Dunărea și Bdul Marii Uniri (măsuri
compensatorii conform Anexei 3 din HG
434/2015)
Obiectivul proiectului: realizarea unei
construcții de tipul „Punct Control Acces”,
refacerea și completarea rețelei de
drumuri în interiorul Poliției de Frontieră,
desființarea depozitului de combustibil
subteran și înlocuirea acestuia cu o stație
mobilă de carburanți, desființarea rampei
existente de spălare și amenajarea uneia
noi pentru vehiculele autospeciale din
dotarea Serviciului Teritorial al Poliției de
frontieră, realizarea împrejmuirii și a
iluminatului din incinta Poliției de
Frontieră.
Bugetul investiției: 5.245.627,42 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 12 luni. 
Finalizare estimată: mai 2021. 

Reamenajare inel de rocadă
Obiectivul proiectului: construirea unui
stâlp central de formă cilindrică din beton
armat cu înălțimea de 26m, pe care se va
așeza o statuie ce îl reprezintă pe Sf.
Andrei (statuia va face obiectul unui alt
proiect, fiind o lucrare de artă complexă),
construirea a 4 jardiniere circulare,
realizarea unei instalații electrice de
iluminat arhitectural, realizarea unui
sistem automat de irigații a spatiilor verzi
adiacente spațiului, actualizarea sistemului
de semnalizare rutieră. 
Bugetul investiției: 25.744.052,83 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
Durata estimată a proiectului: 7 luni. 
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Anvelopare, reabilitare, modernizare
grădinițe, școli, licee

Construire imobil sală de sport și sală de
mese Școala Gimnazială nr. 28 „Mihai
Eminescu”, Strada Roșiori
Obiectivul proiectului: amenajarea la
parter a unei săli de sport pentru 170 de
spectatori, dotată cu vestiare pentru
elevi/sportivi, grupuri sanitare pentru
spectatori, depozit material didactic,
cabinet de prim ajutor și birou-vestiar
pentru antrenori/profesori; amenajarea la
demisol a două săli de mese cu 196 de
locuri pentru fiecare sală. 
Bugetul investiției:  4.759.889,33 lei  
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 12 luni.
Finalizare estimată: ianuarie 2021.
  

Redimensionarea instalației electrice
Colegiul Național de Industrie Alimentară
„Elena Doamna”
Obiectivul proiectului: înlocuirea
circuitelor electrice de iluminat și prize,
înlocuirea tabloului general, montarea de
tablouri electrice aferente fiecărui
laborator, înlocuirea corpurilor de
iluminat, prizelor, întrerupătoarelor.
Bugetul investiției: 719.710,642 lei
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 12 luni. 
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.

Instalaţii de semnalizare, detecţie,
avertizare și stingere cu hidranți interiori
la Şcoala Gimnazială „Gheorghe
Marinescu”
Obiectivul proiectului:  pentru emiterea
Autorizatiei de securitate la incendiu este
necesară realizarea următoarelor lucrări:
instalație de stingere incendiu-hidranți

interiori; montare echipament de
detectare, semnalizare și avertizare
incendiu; instalare dispozitive de alarmare
acustice.
Bugetul investiției: 138.982 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 3 luni.
Finalizare estimată: martie 2021.

Instalaţii de detectare, semnalizare și
avertizare incendiu la Grădinița cu
Program Prelungit „Prichindel”
Obiectivul proiectului: pentru emiterea
Autorizației de securitate la incendiu este
necesară realizarea măsurilor necesare
prin efectuarea următoarelor lucrări:
realizarea instalației de detectare,
semnalizare și avertizare incendiu a
spațiilor dedicate grădiniței; realizarea
rezervei intangibile pentru incendiu;
asigurarea iluminatului de siguranță și
comandă locală a grupului de pompare;
asigurarea evacuării în siguranță pe scara
de incendiu exterioară, în caz de incendiu.
Bugetul investiției: 195.327 lei,
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 3 luni. 
Finalizare estimată: martie 2021. 
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Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”
Pentru Colegiul Național „Alexandru Ioan
Cuza”, se realizează lucrări de construire
a unei săli de sport:

Corp D: Sală de sport 
Buget: 1.936.170 lei 
Obiectiv: construire sală de sport.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata proiectului: 12 luni.
Finalizare estimată: februarie 2021.



Alte lucrări de anvelopare, reabilitare,
modernizare grădinițe, școli, licee

Modernizare Școala Gimnazială Nr. 11
„Mihail Sadoveanu”   
Bugetul investiției:  11.538.601 lei.  
Sursa de finanțare: bugetul local,
finanțare europeană.
Durata proiectului: 12 luni.
Finalizare estimată: iunie 2021.

Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 17   
Bugetul investiției: 2.318.125,71 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local,
finanțare europeană.
Durata proiectului: 10 luni.

Anvelopare Școala Gimnazială nr. 31
„Gheorghe Munteanu” 
Bugetul investiției: 2.088.858,13 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local,
finanțare europeană.
Durata proiectului: 12 luni.
Finalizare estimată: decembrie 2021.

Anvelopare Liceul Teoretic „Dunărea”
Bugetul investiției: 2.076.066,94 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local,
finanțare europeană.
Durata proiectului: 12 luni.

Anvelopare Liceul Teoretic „A. Saligny”
Bugetul investiției: 2.071.537,01 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local,
finanțare europeană.
Durata proiectului: 10 luni.
Finalizare estimată: iunie 2021.

Reabilitare Colegiul Tehnic „Paul Dimo”  
Bugetul investiției: 25.073.916 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local,
finanțare europeană.
Durata proiectului: 36 luni.

Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia -
corp Școală  
Bugetul investiției: 8.172.861 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local,
finanțare europeană.
Durata proiectului: 12 luni.
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Zonă: str. Brăilei, Str. Domnească tronson
cuprins între str. Lahovary și str. Gamulea,
str. Smârdan, str. Vlad Țepeș, str. Saturn,
str. Ionel Fernic tronson cuprins între str.
Dr. Petrini Galatzi și str. Drumul de
Centură, str. Ovidiu, str. Lahovary, str.
Navelor, str. Română, str. Roșiori, str.
Cosminului, str. Cluj.

Zonă: Cartier Micro 18 (str. Ileana
Cosânzeana – str. Vrancei), cartier Micro
39C, cartier Micro 21.

Reparații carosabil și trotuar

Suprafață carosabil: 122.785 mp.
Suprafață trotuar: 61.930 mp.
Buget: 32.287.226,62 lei.

Suprafață carosabil: 64.642 mp.
Suprafață trotuar: 23.037 mp.
Buget: 11.440.839,80 lei.

Pentru o mai bună circulaţie pietonală, s-a
intervenit la repararea trotuarelor pe o
suprafață de 5.930 mp cu o valoare a
lucrărilor de 760.000 lei.

Parcări
În vederea executării a unor noi locuri de
parcare, au fost desființate 424 garaje și
create 828 locuri de parcare, în următoarele
locații:   cartier  IC Frimu, cartier  Țiglina II, 

cartier Micro 39A, cartier Micro 38 , cartier
Mazepa II, cartier Mazepa I, cartier Micro 17,
cartier Micro 18, Centru, Cartier
Siderurgiștilor Vest. 
Suprafață: 42.367 mp/3.390 locuri.
Buget: 7.910.952,00 lei.

Frezare și plombare 
Suprafață: 41.824 mp; Buget: 4.809.776,00 lei.

Accidente teren 
Suprafață: 242 locații; Buget: 1.679.317,00 lei.

Balastări și pavaje
Suprafață: 2382 mp; Buget: 95.786,00 lei. 

Siguranța circulației
Buget montare indicatoare și elemente de
siguranța circulației: 383.000,00 lei.
Buget marcaje rutiere: 1.400.000,00 lei.
Au fost marcate 2.073 locuri de parcare, cu
valoarea de 93.314,54 lei. 

Am continuat să creștem gradul de siguranță
în trafic pentru pietoni: 24 treceri de pietoni
iluminate pe timpul nopții, pe străzile cu
patru benzi fiind prevăzuți și senzori de
prezență.

REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE IMOBILE

Valoarea lucrărilor de reparații curente la unitățile de învățământ din municipiul
Galați au fost de 6.942.603,96 lei, reprezentând un număr de 62 contracte.

Reparații unități de învățământ
01

Pentru repararea și întreținerea sediilor care aparțin unității administrativ
teritoriale s-au alocat fonduri în valoare de 330.296,35 lei pentru un număr de 7
contracte. În anul 2020 s-au derulat 2 acorduri cadru cu valoarea de 506.223,48 lei
privind montarea centralelor termice și de panouri electrice la apartamentele
proprietate ale municipiului Galați. 

Reparații Sedii

04

Pentru repararea imobilelor (fond locativ, spații cu altă destinație), care aparțin
unității administrativ teritoriale s-au alocat fonduri în valoare de 4.372.567,89 lei,
cu un total de 39 contracte.

Reparații imobile și spații cu altă destinație

02

Pentru repararea bazelor sportive care aparțin unității administrativ teritoriale s-
au alocat fonduri în valoare de 226.951,11 lei, fiind derulate 4 contracte.

Reparații Baze Sportive

03

REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA
CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE
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În anul 2020 a fost finalizată implementarea
Sistemului de Taxare Automată, Informarea
călătorului şi Managementul flotei, la
momentul de faţă fiind în faza de
monitorizare şi adaptare. A fost aprobat
noul Plan de Mobilitate Urbană și a fost
elaborată structura unei noi rețele de
transport care să corespundă unei noi politici
tarifare. Tot în anul 2020 s-a semnat
finanţarea pentru achiziţia a 8 tramvaie noi,
proiectul fiind finanţat din fonduri europene
cu termen de finalizare 2021; s-a efectuat
semnarea contractului de achiziţie a 20 de
autobuze hibride cu valoarea de 33.600.000
de lei (fără TVA) și cu termen de finalizare
în anul 2021 și s-a realizat cooperarea cu
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației ca partener în vederea
achiziţiei a 10 tramvaie noi din fonduri
nerambursabile, cu termen de finalizare în
anul 2022.

La data de 31.12.2020 erau eliberate un
număr de 1.000 de Autorizaţii Taxi.

Începând cu anul 2020 în parcul de
autoturisme taxi au intrat autovehicule cu
tehnologii verzi (electric-hibride şi electrice),
conform Legii nr. 37/2018, urmând ca într-un
orizont de timp mediu și lung să putem avea
un parc auto complet bazat pe tehnologii de
tip electric și hybrid.

TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN
SISTEM REGULAT ȘI TAXI

120
autobuze pe 

34 
trasee

18
troleibuze pe 

2 
trasee

3
trasee dedicate

exclusiv elevilor și
studenților

POLITICA 
DE MEDIU 3
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Operatorul regional: S.C. Apă Canal S.A. 
Din totalul populației municipiului Galați, sunt racordați la
rețeaua de apă potabilă un număr de 303.731 persoane,
rețeaua de distribuție având o lungime de 572 km și un
număr de 55.939 branșamente. La rețeaua de canalizare sunt
abonați un număr de 293.688 locuitori, rețeaua având o
lungime totală de 531 km. 

S-au desfășurat acțiuni de curățare a 7.917 guri de scurgere,
racorduri și colectoare aferente și s-au efectuat remedieri ale
racordurilor avariate. 

Operatorul regional a semnat pe 20 decembrie 2017 cu
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene (acum  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației) contractul de finanţare, aferent
investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 –
2020”, cu o durată de 105 luni, respectiv până la data de
31.12.2023, și cu o valoare totală de 822.694.181 lei (cu TVA). 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

Ca urmare a modificării structurii sistemului de alimentare cu
energie termică prin investițiile realizate la finalul anului
2018 în 24 puncte termice transformate în microcentrale, pe
parcursul anului 2020 s-au continuat eforturile pentru a
crește eficiența și calitatea serviciului printr-un număr de 6
contracte privind: servicii de mentenanță, verificare și
supraveghere a funcționării centralelor termice; demontare
echipamente/instalații din puncte termice preluate de
Consiliul Local Galați; contorizare individuală a alimentării
cu energie termică; dispecerizare și transmitere la distanță a
datelor din centralele termice. 
Valoare totală: 2.241.250,89 (cu TVA). 

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

Pentru anul 2020 procentajul de intervenție în aparatele de
iluminat din municipiul Galați este de 13,30 %, cu 3,31
procente mai mic față de anul precedent. 

În anul 2019 s-a atribuit Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public din municipiul Galați pentru o
perioadă de 4 ani. 

Pentru componenta: lucrări de întreținere - menținere a SIP,
conform contractului de delegare în perioada ianuarie -
octombrie 2020 s-au executat lucrări în valoare de
2.183.561,24 lei (fără TVA). În realizarea contractării energiei
electrice s-au derulat procedurile prin Bursa Română de
Mărfuri, fiind încheiat contractul cu furnizorul S.C. Monsson
Trading SRL. pentru o cantitate estimată de 18.000 kWh
pentru perioada 01.03.2020 - 31.08.2021.

ILUMINAT PUBLIC
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suprafețe salubrizate

244.369 mp/zi 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI
PRIVAT

măturat mecanizat

10.496 h

La comanda Primăriei municipiului Galați,
operatorul serviciului de salubritate, Serviciul
Public Ecosal Galaţi a acționat pentru
prestarea următoarelor tipuri de activități:
măturatul de bază a carosabilului şi a
trotuarelor; întreţinerea curăţeniei străzilor,
parcurilor şi locuri de joacă; răzuirea
depunerilor din rigole.

Având în vedere situația epidemiologică
existentă, Serviciul Public Ecosal a acționat
pentru spălarea străzilor și a trotuarelor din
municipiul Galați cu detergent și hipoclorit de
sodiu. S-a acționat cu cisterne,
motocultivatoare cu cisternă atașată într-un
număr total de 2.152 de ore și s-au utilizat
5.062 kg de detergent și 2.500 l hipoclorit de
sodiu conform situațiilor de lucrări. Serviciul
Public Ecosal Galaţi a acţionat în vederea
salubrizării și întreținerii curățeniei în parcurile
și locurile de joacă din toate cartierele
municipiului sau, după caz, a închiderii
acestora datorită pandemiei COVID-19 din
acest an.

SALUBRIZARE

în luna martie a intervenit pentru
dezinfectarea stațiilor bus, a parcurilor și a
piețelor cu ajutorul atomizoarelor;
în lunile aprilie și mai, a continuat
dezinfectarea piețelor și a centrelor de
carantină cu ajutorul atomizoarelor, iar la
stațiile bus respectiv pe străzile din
interiorul municipiului, a intervenit cu
generatorul ULV aflat în dotare; 
în lunile iunie, iulie, august, septembrie,
octombrie, noiembrie, decembrie s-a
realizat dezinfectarea stațiilor bus, a
mobilierului urban și a străzilor din
interiorul municipiului cu ajutorul
generatoarelor ULV, iar piețele, parcurile și
locurile de joacă cu ajutorul atomizoarelor.

Începând cu luna martie a anului 2020 și pe
tot parcursul anului 2020, UAT Galați a
desfășurat ample acțiuni de dezinfecție, pe
întreaga suprafață a municipiului, ca urmare a
pandemiei COVID-19. 

Serviciul Public Ecosal Galați, în calitate de
operator autorizat D.D.D, în vederea
combaterii pandemiei de coronavirus a
desfășurat următoarele acțiuni, astfel:

DEZINFECȚIE

dispensere montate pe domeniul
public în zonele intens circulate

 

50 

dezinfectant dispensere

2.000l/2 zile

dezinfecție aer cu pulverizare ULV
 

5 nebulizatoare
A C H I Z I Ț I I

automate de nebulizare: Nocomax și
Nocospray - dezinfecția periodică a

microaeroflorei și a suprafețelor.
 
 

2 dispozitive

La recomandarea Direcției de Sănătate Publică
Galați, Serviciul Public Ecosal Galați a
intervenit cu substanțe avizate de Ministerul
Sănătății pe bază de clor sau alcool.
Substanţele care au fost folosite la
dezinfectarea statiilor bus, a mobilierului urban,
străzile din interiorul municipiului, piețele,
parcurile și locurile de joacă sunt: Bionet A15,
Rely+ON Virkon. 

pulverizare: MB Dustcontrol
Spraycannon 60 și Hilltip Spray
Striker - dezinfectarea străzilor,
utile pe viitor în activitatea de

dezinsecție
 
 
 

2 instalații
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În anul 2020 activitatea de dezinsecție a avut loc în lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august,
septembrie și s-a realizat atât cu elicopterul (3 etape) cât și la sol (4 etape). Suprafața
acoperită de elicopter a fost de 6.800 ha.  Pentru dezinsecția la sol s-au folosit următoarele
echipamente: atomizoare, generator ULV, tun ceață termică, respectiv următoarele
substanţe biodegradabile, avizate de Ministerul Sănătății: Vectobac WG, Solfac Trio EC
200, Aqua K-othrine 200 EC și Exit 100 EC. Activitatea de dezinsecție la sol a fost realizată
de Serviciul Public Ecosal Galați în calitate de operator autorizat. 

Bugetul alocat pentru activitatea de dezinsecție și deratizare în perioada iunie-septembrie
2020 a fost de 659.687 lei.

Pe parcursul anului 2020, activitatea de deratizare a fost realizată de către Serviciul Public
Ecosal Galați, și a avut loc în lunile iulie și septembrie, iar momeala folosită a fost
„BRODITEC P50”. 

DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE
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Comandamentul de deszăpezire a asigurat,
indiferent de starea vremii, posibilitatea
intervenţiei urgente cu un număr de
aproximativ 185 utilaje pe pneuri pe arterele
principale, la obiective de importanţă
socială și în cartiere. La nivelul municipiului
Galați, pe toate variantele de acțiune, polei,
ninsoare cu strat mai mic de 7 cm și
ninsoare cu strat mai mare de 7 cm, s-a
acționat pe zone delimitate pe 3 variante de
acțiune. 

Cantitatea de material antiderapant
împrăștiată a fost de: 4.278,9 tone. Bugetul
alocat pentru activitatea de deszăpezire și
combatere a poleiului a fost de 2.440.599,12
lei (cu TVA).

Pentru deszăpezirea și combaterea poleiului
pe trotuare s-a acționat manual cât și
mecanizat cu motocultoare, valoarea
prestației fiind de 163.417,07 lei (cu TVA).

Pentru iarna 2019 - 2020 au fost
achiziționate 250 europubele care au fost
încărcate cu material antiderapant și
amplasate în punctele de colectare a
deșeurilor menajere pentru a servi
asociațiile de proprietari/locatari. Valoarea
investiției a fost de 44.625 lei (cu TVA). 

În anul 2020 au fost achiziționate 2
automăturătoare Green Machine 636 dotate
cu plug pentru zăpadă și împrăștietor de
material antiderapant, cu scopul de a
interveni în zonele unde lățimea
carosabilului este redusă datorită mașinilor
parcate, respectiv pentru a deszăpezi
trotuarele. Prețul acestor utilaje a fost de
963.900 lei TVA inclus.

COMBATERE POLEI ȘI
DESZĂPEZIRE

338,459 tone deşeuri din sticlă, 
405,968 tone deşeuri din plastic, 
594,891 tone deșeuri din hârtie/carton, 
4,656 tone deșeuri din aluminiu. 

Serviciul Public Ecosal Galați, operatorul unic
de salubritate de pe raza Municipiului Galați
colectează și transportă deşeurile provenite
de la populaţie în vederea sortării la Stația
de Sortare Barboși și a depozitării acestora
la Rampa Ecologică de Depozitare Tirighina. 

A fost asigurată colectarea selectivă la
nivelul întregului municipiu, și pe parcursul
anului 2020 au fost desfășurate mai multe
campanii de popularizare și informare a
populației cu privire la importanța colectării
selective a deșeurilor, prin distribuirea de
pliante informative. Au fost dotate toate
unitățile de învățământ preuniversitar cu
recipiente destinate colectării selective a
deșeurilor, iar în zona locuințelor individuale
au fost distribuiți saci personalizați. 

Pentru buna desfășurare a activității de
colectare și transport a activității de
colectare a deșeurilor produse pe raza
Municipiului Galați, au fost achiziționate
două autospeciale de tip autogunoieră 9 mc
și un încărcător frontal dotat cu o cupă
multifuncțională.

Totodată, având în vedere gradul de
degradare al recipientelor destinate colectării
deșeurilor, în anul 2020 a fost atribuit un
acord cadru de achiziție a 1.800 de
eurocontainere. Nu în ultimul rând, în
septembrie 2020 a fost lansată o nouă
procedură de achiziție cu privire la
modernizarea unui număr de 150 puncte
colectare deșeuri. 

Conform prevederilor Legii nr. 211/2011
actualizate, s-au încheiat 4 contracte cu
valoarea totală de 1.285.235 lei, pentru
următoarele cantități de deșeuri (februarie -
decembrie) 2020: 

De altfel, date fiind condițiile pandemice, s-
au încheiat 3 contracte de prestări servicii de
colectare transport și neutralizare prin
incinerare a deșeurilor provenite din centrele
de carantină COVID 19, în cantitate totală de
aproximativ 27 tone. Valoarea totală a
contractelor a fost de 95.774,86 RON (fără
TVA). 

COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL
DEŞEURILOR MENAJERE DE LA
POPULAŢIE
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În parcurile, scuarurile, aliniamentele
stradale, cartierele de locuințe (condominii)
și unitățile de învățământ, se urmărește
păstrarea și regenerarea mediului natural
prin lucrări de amenajare și întreținere a
spațiilor verzi.

Pentru întreținerea și repararea celor 73 de
locuri de joacă, la nivelul UAT Galați s-a
cheltuit suma de 350.000 lei (cu TVA), față
de 460.000 lei (cu TVA) cheltuiți în anul
2019. Pentru locurile de joacă care prezentau
un grad avansat de uzură s-a avut în vedere
întocmirea, demararea și finalizarea
programului de modernizare a 20 de locații,
program ce a cuprins în total un lot de 23
spații de joacă, 3 dintre acestea urmând a fi
modernizate cu fonduri europene.

În sezonul cald (15 mai - 31 octombrie) au
funcționat 17 fântâni arteziene, pentru a
căror întreținere și reparații s-au cheltuit
598.057,80 lei și 69 cișmele publice, pentru
întreținerea cărora s-au cheltuit 77.482,29 lei.
Au fost reabilitate 4 fântâni arteziene de pe
raza municipiului Galați: „Fata pe valuri”,
„Garoafe”, „Nuferi”, Parc „Mihai Eminescu”. 

Pentru activitatea de administrare și
întreținere a mobilierului urban, în anul 2020
s-a cheltuit suma totală de 839.379,40 (cu
TVA), față de 641.734,33 lei (cu TVA) în anul
2019. În perioada ianuarie - decembrie 2020
s-a achiziționat și montat mobilier urban,
după cum urmează: 300 buc. coșuri stradale
de gunoi din metal (din Acord cadru pentru
900 buc.); 3.000 panouri bordurate din plasă
de sârmă zincată pentru protecție spații
verzi;  50   buc.   sisteme   parking   biciclete

ÎNTREȚINERE SPAȚII PUBLICE pentru domeniul public al municipiului
Galați; 12 buc. aparate de fitness urban (6
tipuri) pentru domeniul public al
Municipiului Galați.

Deoarece municipiul Galați are în
proprietate un număr de doar 5 toalete
ecologice simple mobile, pentru satisfacerea
nevoilor fiziologice ale populației în spaţiile
publice, este necesară achiziţionarea
serviciilor de închiriere şi întreţinere de
toalete ecologice simple mobile, în anul
2020 fiind încheiat un astfel de contract
pentru 75 toalete ecologice mobile
amplasate în 48 locații din zonele
aglomerate și în special la capetele de linie
ale traseelor mijloacelor de transport în
comun. Pentru serviciile de igienizare și
spălare a toaletelor modulare racordate la
rețele de utilități publice, s-a încheiat un
contract de servicii cu valoarea totală de
533.907,78 lei cu TVA. 
 
Pe parcursul anului au fost capturați 730
câini, adoptați 402 câini, eutanasiați pe
motive medicale 30 câini și au decedat 436
câini. În prezent, pe raza municipiului Galați
există un adăpost pentru câinii comunitari
pe strada Zimbrului a cărui capacitate
maximă este de 1.250 câini, la sfârșitul
anului 2020 fiind cazați 737 de câini.
Costurile înregistrate pentru această
activitate au fost de 2.300.000 lei cu TVA.

În anul 2020 au fost sesizate 588 de
vehicule din care 40 de vehicule au fost
ridicate de către Primăria Galaţi. Din cele
40 de vehicule ridicate, 6 au fost recuperate
de către proprietari iar diferenţa de 34
vehicule au fost trecute în proprietatea UAT
Galaţi urmând a fi predate către o societate
specializată pentru casarea acestora. 

PAGINA |  41



 
În vederea asigurării integrității elementelor cadrului natural, conservării și dezvoltării
spațiilor verzi, Primăria a acționat prin derularea „Programului de conservare și
înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Galați” prin implicarea persoanelor fizice
și juridice, a asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice. La nivelul
municipiului Galați s-au încheiat în anul 2020, un număr total de 101 Convenții privind
întreținerea spațiilor verzi dintre care 11 reprezintă „Acord de colaborare cu persoane
juridice”. Autoritatea publică se obligă, în limita posibilităților bugetare, la plantarea de
material dendrologic și/sau montarea gardului metalic pe spațiile care fac obiectul
încheierii convenției. S-au efectuat astfel de lucrări de montare gard metalic la 56 de
Asociații de proprietari. 

În perioada de referință s-au achiziționat 120 buc. dispensere pentru mâini cu acționare
la pedală pentru dezinfectant lichid sau gel. Valoarea totală a dispenserelor este de
99.960 lei (cu TVA). 

 În anul 2020 s-a semnat un nou contract subsecvent privind prestarea de servicii de
pază şi monitorizare obiective, pentru o perioadă de 12 de luni, cu valoarea totală
pentru pentru anul 2020 de 6.834.824,83 lei (cu TVA). Totodată, s-a achiziţionat un
sistem de supraveghere video pentru eficientizarea monitorizării obiectivului „Pasajul
Dunărea” din str. Domnească c/c str. Brăilei. Sistemul este compus din: 4 camere de
supraveghere video HD anti-vandalizare, 4 surse de alimentare camere, 2 NVR 4 canale,
Hard Disk pentru stocarea înregistrărilor pentru o perioadă de minim 20 de zile, UPS.
Valoare totală a sistemului de supraveghere video este de 8.272,88 lei (cu TVA).

În perioada de referinţă s-au achiziţionat încărcătoarele solare pentru un sistem integrat
de tip SMART CITY. Sistemul este compus din: 3 stâlpi cu panouri solare care pot
încărca simultan până la 6 telefoane mobile, cu  o valoare totală a achiziției de 42.840
lei (cu TVA).
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Instituţia Arhitect Şef a urmărit îndeplinirea
obiectivelor propuse pentru anul 2020, însă
activitatea a fost influențată de declanşarea
pandemiei de coronavirus (COVID-19). 

Prin urmare s-a impus adaptarea condiţiilor de
desfăşurare a activității în cadrul Institutiei
Arhitect Șef pe perioada pandemiei, la modul
de lucru online sau prin intermediul poştei
electronice. S-a procedat la desfășurarea
ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei
municipiului Galaţi online sau prin intermediul
poștei electronice, iar solicitările pentru
emiterea actelor din cadrul Institutiei Arhitect
Șef s-au depus fie la Registratura Generală a
municipiului Galaţi din strada Domnească nr.
54, fie au fost transmise pe adresele de e-mail
autorizatii@primariagalati.ro, arhitectsef@
primariagalati.ro sau direct prin poştă.
Răspunsurile și actele administrative eliberate
scanate au fost transmise solicitanților pe e-
mail, iar originalele au fost transmise prin
poştă. Formularele necesare pentru emiterea
actelor administrative din cadrul Instituției
Arhitect Șef, precum și modul de rezolvare a
solicitărilor s-au postat pe site-ul primăriei
https://www.primariagalati.ro/formulare/index.p
hp și s-au asfișat la sediul instituției. 

INSTITUȚIA ARHITECT-ȘEF

INSTITUȚIA ARHITECT-ȘEF,
URBANISM ȘI GESTIUNEA
PATRIMONIULUI

În anul 2020 s-a parcurs etapa I –
stabilirea, delimitarea și

caracterizarea zonelor construite
protejate din contractul „Elaborare

actualizare documentație de
urbanism” - „Plan Urbanistic Zonal

pentru Zone Construite protejate din
municipiul Galați”. 

 

4
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avize de urbanism (CTATU)

103

documentații de urbanism
PUD/PUZ

72

dispoziții de numere poștale

302

Începând din anul 2019, în cadrul Instituției
Arhitect Șef din cadrul Primăriei municipiului
Galați funcționează platforma online care
permite persoanelor fizice/persoanelor juridice
să consulte online prevederile documentațiilor
de urbanism în vigoare, inclusiv localizarea
amplasamentului. Începând din luna septembrie
2020, certificatul de urbanism este emis şi
comunicat solicitantului și în format digital
semnat electronic prin intermediul platformei,
numai dacă solicitantul şi-a exprimat acordul în
acest sens prin cererea-tip de emitere a
certificatului de urbanism. 

În perioada raportată a fost inițiat un Concurs
de soluții peisagistice de „Amenajare Parc
Recreațional” și organizat un vernisaj cu
prezentarea proiectelor intrate în concurs și
acordarea unui premiu unic. A fost încheiat un
Acord de Cooperare între Primăria Municipiului
Galați și Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” București. A fost finalizat 
studiul „Valorizarea urbanistică a Elementelor
de Patrimoniu din municipiul Galați” și realizat
conceptul de Amenajare Peisagistică „PAPION” -
secvența - faleza Dunării - în colaborare cu
studenți și cadre didactice ai Facultății de
Urbanism - Universitatea de Arhitectură și
Urbanism “Ion Mincu” București. A fost demarat
proiectul european „ICC - 100 Intelligent Cities
Challenge”.

CERTIFICAT DE URBANISM DIGITAL

numere provizorii

124

avize

378

certificate de atestare a
edificării/extinderii construcției

290

recepții

518 

regularizări de taxe -
autorizații de construire

136

referate pentru desființări
construcții

202

autorizații de
construire/desființare

600



11M
RON  

 sume încasate din chirie
teren garaj/construcții/

arabil sau concesiune
PF/PJ

0,3M
RON  

 sume încasate din
concesionare bunuri PF și
vânzare cabinete medicale

0,9M
RON  

 Licențe ocupare domeniu
public, Autorizații

alimentație publică PF/PJ,
Acordul primarului PF/PJ

Au fost emise 222 acorduri privind
exercitarea activității de comercializare
în locuri publice;
Au fost depuse 102 documentații pentru
modificări ale acordului privind
exercitarea activității de comercializare
în locuri publice; 
Au fost debitate taxele de viză pentru
anul 2020 pentru toți agenții economici
care au obținut acord în anii anteriori;
A fost prelungită valabilitatea pentru
1.530 acorduri eliberate in anii anteriori,
după achitarea taxei de viză;
Au fost depuse 135 documentații pentru
anularea acordului privind exercitarea
activității de comercializare în locuri
publice;
Au fost emise 29 autorizații pentru
desfăsurarea de activități recreative și
de alimentație publică noi de către
agenții economici care desfășoară
activități care se încadrează în grupele
561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte
activități de servire a băuturilor și 932 -
Alte activități recreative și distractive
potrivit clasificării activităților din
economia națională;
A fost prelungită valabilitatea pentru
195 autorizații pentru desfășurarea de
activități recreative/de alimentație
publică emise în anii 2016 - 2020, după
achitarea taxei.
S-au eliberat : 18 licențe de ocupare de
lungă durată a domeniului public; 24
licențe de ocupare sezonieră a
domeniului public; 136 licențe de ocupare
ocazională a domeniului public.

În perioada raportată: 

 

 

ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, LICENȚE

218 acorduri noi, 
29 de autorizații noi pentru
desfășurarea activităților de alimentație
publică, 
18 licențe de ocupare a domeniului
public (în urma procedurilor de licitație
publică).

a sprijinit proiectele de restructurare
demarate pe raza Municipiului Galați,
respectiv proiectele ce vizează zonele
Siderurgiștilor, Saturn, Micro 17-18,
Cloșca, Micro 40, prin emiterea unui
număr de 84 de notificări de desființare
construcții provizorii. Dintre acestea, 74
au fost duse la îndeplinire, terenul fiind
eliberat și adus la starea inițială. 
a transmis un număr de 443 notificări de
desființare garaje; 
gestionează din punct de vedere al
debitelor un număr de 171 de
abonamente BASIC și PLUS pentru
locurile de parcare din parcarea
supraetajată Mazepa I, zona bloc R5. 
a inițiat un număr de 25 de proiecte de
vânzare teren, proprietatea privată a
municipiului. 

S-au primit 30 de dosare ale unor agenți
economici care au informat despre 
 deschiderea de puncte de lucru în care
desfășoară activități de jocuri de noroc și
pariuri.

Compartimentul Autorizații Licențe a
eliberat un număr:

Compartimentul Închirieri, Concesiuni și
Vânzări terenuri, Cabinete medicale:  
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atribuirea în folosința gratuită către
unități de cult (biserici) - 3 imobile; 
atribuirea în folosința gratuită către
asociații și fundații de utilitate publică –
2 imobile; 
transmiterea în administrarea Spitalului
Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan”
Galați – 1 imobil; 
închirierea către diferite asociații și
fundații.

În anul 2020 au fost preluate de la S.C.
Calorgal S.A. 48 de imobile (teren și
construcție), care au fost valorificate astfel: 

Totodată, au fost predate 3 amplasamente
către Compania Națională de Investiții „CNI”
S.A. în vederea realizării proiectelor pilot de
investiții „Construire baze sportive Tip II”, în
incinta a trei unități de învățământ gimnazial
(Școala Gimnazială Nr. 22, Școala
Gimnazială „Constantin Gheorghe
Marinescu”, Școala Gimnazială Nr. 29).

Imobilului situat în Str. Alexandru cel Bun nr.
27C a fost transmis din domeniul public al
Municipiului Galați și administrarea
Consiliului Local Galați în domeniul public al
Județului Galați și administrarea Spitalului
Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Cuvioasă
Parascheva” Galați pe întreaga perioadă a
acțiunii de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de Covid – 19, pe raza
administrativ – teritorială a Județului Galați.

contracte privind servicii de
realizare a documentațiilor

topografice și cadastrale 

2

CADASTRU, PATRIMONIU, FOND LOCATIV

imobile noi inventariate 

405

imobile preluate de la 
S.C. Calorgal S.A.

48

 

DOCUMENTAȚII CADASTRALE

locuințe sociale repartizate

72

locuințe ANL repartizate (13
către persoane cu dizabilități)

39

locuințe vândute din
patrimoniul municipiului 

21
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H C L  5 7 0 / 2 0 1 9
Planul acțiunilor socio-

culturale, sportive și civice
pentru anul 2020

H C L  8 7 / 2 0 2 0
Ghidul privind regimul

finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate
pentru activităţi culturale

nonprofit de interes general

H C L  8 8 / 2 0 2 0
Ghidul privind regimul

finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate

pentru activităţi de
dezvoltare a comunității

locale nonprofit de interes
general.

EVENIMENTELE GALAȚIULUI 
CULTURĂ, CULTE
SPORT, TURISM5

A G E N D A
C U L T U R A L Ă

A G E N D A
C O M U N I T Ă Ț I I
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Anul 2020 a fost influențat de apariția noului tip de coronavirus (SARS-CoV-2). În acest sens,
elaborarea unui set de măsuri a fost necesară pentru a stopa extinderea pandemiei, însă
dinamica extraordinar de abruptă de la o zi la alta a datelor privind extinderea infectărilor,
dublată de acțiunile autorităților privind izolarea la domiciliu a populației și implicit a
restrângerii severe a activităților culturale a făcut ca setul de măsuri propuse să sufere
frecvent modificări. Acest demers a generat fie anularea unor evenimente deja stabilite, fie
găsirea unor soluții pentru a se adapta la cerințele legale. Preocuparea autorităților locale, a
ofertanților de servicii culturale din municipiul Galați a constituit-o găsirea unor măsuri în a
proteja atât publicul participant la actul cultural, cât și pe cei care îl oferă.

Beneficiar: ASOCIAȚIA WHY NOT US.
Proiect atribuit: „Streed Food Festival Galați”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 129.900 lei.
În perioada 1 - 4 octombrie 2020 s-a desfășurat în
Grădina Publică, festivalul gastronomic cu denumirea
Street Food Festival Galați. În cele 4 zile de eveniment
au participat 30.000 de persoane, cu respectarea
tuturor normelor de protecție și distanțare socială.
Accesul participanților a fost gratuit. Programul de
desfășurare al festivalul a fost între 13.00 - 17.00 și
18.00 - 22.00. Artiștii prezenți la festival au fost: Vlad
Dobrescu, DJ DEX, Smurf și DJ Phillip. Au fost prezenți
18 comercianți economici. 

AGENDA CULTURALĂ 

Beneficiar: ASOCIAȚIA DANUBIANA GALAȚI. 
Proiect atribuit: „Parada Uniformelor Militare”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 27.630 lei. 
Prin intermediul acestui proiect, Asociația  Danubiana
Galați își propune să promoveze tradițiile militare
românești și omagierea eroilor României prin
participarea în echipament de epocă la defilări, gărzi
de onoare, ceremonii festive sau de comemorare,
demonstrații de mânuiri de arme, exerciții tactice și prin
reconstituiri bătălii.

Beneficiar: ASOCIAȚIA PALMYRA FEST. 
Proiect atribuit: „Târg de Crăciun”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 148.850 lei.
Evenimentul „Târg de Crăciun” a curpins următoarele
activități: sonorizare ambientală specifică sărbătorilor
de iarnă în perioada 18.12.2020 - 07.01.2021, în 7 locații
din municipiul Galați; cântări colinde în perioada 21 - 24
decembrie 2020, asigurate de două caravane formate
din două grupuri de colindători - 60 de momente
muzicale specifice sărbătorilor de iarnă în diferite
cartiere/zone din Galați; „Caravana lui Moș Crăciun” cu
elemente de butaforie specifice sărbătorilor de iarnă.
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Beneficiar: FUNDAȚIA COMUNITARĂ GALAȚI; 
Proiect atribuit: „Semimaraton Galați 2020”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 13.536 lei.
Semimaraton Galați a fost organizat în data de 18
octombrie 2020 în varianta virtuală. Au fost înscrise 5
cauze ale grupurilor de inițiativă sau asociațiilor din
Galați și Brăila.
Alergătorii au putut alege să susțină una dintre cauzele
de mai jos, donând pe platforma semimaratongalati.ro
sau înscriindu-se la una dintre cele 4 curse:  

AGENDA COMUNITĂȚII

Beneficiar: CLUB SPORTIV ATLAS. 
Proiect atribuit: „Campionatul Național de Tenis pentru
Seniori și Superseniori + 35 ani”.
Valoarea finanțării de la bugetul local: 99.000 lei.
Campionatul Național de Tenis pentru Seniori și
Superseniori + 35 ani s-a desfășurat la Galați în
perioada 9 - 13 septembrie 2020. A fost cea de-a treia
ediție consecutivă disputată în orașul nostru, anul
acesta existând anumite restricții cauzate de pandemia
de coronavirus. De altfel, competiția de la Galați a
reprezentat singurul mare turneu disputat în  România 

anul acesta, peste 120 de sportivi din toată țara înscriindu-se pe listele
concursului. S-au desfășurat probe de simplu bărbați și femei, dublu
bărbați și dublu mixt.
Pentru a preveni reunirea unui grup mare de sportivi într-un singur loc,
meciurile s-au desfășurat în trei baze sportive: Atlas, ICMRS și Arcada.

Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate (Tg. Bujor) cu proiectul „Carte
în dar”;
Brăila Science Festival –grup de inițiativă din Brăila cu proiectul  „Brăila
Science Festival”;
Family Hope Autism cu proiectul „Aleargă alături de Family Hope Autism”;
Fantasticii Down cu proiectul „Vino cu noi în competiții! Fii fantastic!”;
Comunitatea OnEdu Romania cu proiectul „Fii de 10 - Digitalizăm educația
împreună”.

Semimaraton 21km, Cros 10km, Cursa Populară 3km, Cursa Împreună 800m,
special – cursă recomandată familiilor. 
Pe 18 octombrie fiecare alergător înscris și-a ales traseul pe care a vrut să
alerge pentru cauza pe care a ales să o susțină. Fiecare participant și-a
monitorizat activitatea sportivă utilizând o aplicație fitness de alergare (de ex.
Strava, Map my run) apoi a postat pe pagina evenimentului Semimaraton
Galați sau pe contul propriu de facebook, utilizând #AlerGalați2020, povestind 
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FESTIVITĂȚI Persoanele care au fost
premiate pentru împlinirea

vârstei de 100 ani în anul
2020 sunt: doamna Petrea

Verginica și doamna 
Jatca Vasilica. 

Primăria Municipiului Galaţi
organizează an de an ceremonia de
sărbătorire a cuplurilor care împlinesc
50 ani de căsătorie. Primarul
municipiului Galați este onorat să
aibă prilejul de a-i cinsti pe locuitorii
municipiului Galaţi care păstrează şi
preţuiesc una dintre valorile
fundamentale ale societăţii – familia.
Pe parcursul anului 2020  a avut loc
aniversarea, în condiții speciale și cu
respectarea normelor de distanțare și
protecție în vigoare la momentul
respectiv, a cuplurilor domiciliate pe
raza municipiului Galați care au
împlinit 50 de ani împreună. Au fost
acordate prestații sociale financiare în
cuantum de 500 RON pentru fiecare
din cele 348 de cupluri, fiind angajată
de la bugetul local o sumă totală în
valoare de 207.060 RON.

Exemplul oferit de centenari,
rezistența si răbdarea dovedite în

timp în fața obstacolelor întâmpinate,
merită a fi recunoscute și marcate
odată cu împlinirea impresionantei

vârste de 100 de ani. Astfel, începând
cu anul 2014, municipalitatea

gălățeană a sărbătorit anual 
 gălățenii seniori care împlinesc
onorabila vârstă de 100 de ani.
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FINANȚARE SPORT

CSM Galaţi este o structură sportivă cu
personalitate juridică de drept public, instituţie
publică în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Galaţi. Misiunea de bază a Clubului
Sportiv Municipal Galați o constituie obținerea
de performanțe sportive, în competițiile sportive
interne și internaționale, promovarea imaginii
municipiului Galați în societatea civilă prin
participarea la activități sportive, precum și
promovarea ramurilor de sport, ca discipline
individuale și pe echipe.
 
Pentru a asigura funcționalitatea Clubului
Sportiv Municipal Galaţi şi pentru a respecta
regulamentele şi măsurile impuse de federaţiile
sportive precum şi pentru diminuarea riscului
infectării cu virusul SARS-CoV2, a fost aprobată
susținerea financiară privind testarea RT-PCR-
COVID-19 a sportivilor participanți la
activitatea din cadrul CSM Galaţi. 

CLUB SPORTIV MUNICIPAL

Pentru asigurarea unor surse de finanţare a structurilor sportive înfiinţate pe raza
municipiului Galaţi, ce au ca obiectiv promovarea sportului de performanţă şi a
sportului pentru toţi, Consiliul Local Galaţi, a aprobat în anul 2020 finanţarea de la
bugetul local a 12 structuri sportive, în baza Regulamentului privind finanţarea din
bugetul municipiului Galaţi a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile
sportive, după cum urmează:      

STRUCTURI SPORTIVE

 Asociația Clubul Sportiv Suporter Club Otelul
 Clubul Sportiv United Galați
 Asociația Fotbal Club Universitatea Galați
 Asociația Club Sportiv Școala de Fotbal Oţelul Galați
 Clubul Sportiv Universitatea
 Asociația Club Sportiv Handbal-Art Galați
 Asociația Fotbal Club Sorin Balaban Galați
 Asociația Club Sportiv Fortuna Galați
 Asociaţia Club Sportiv Luceafărul Galați
 Asociaţia Club Sportiv Junior Galați
 Asociaţia Club Sportiv Smart Galați
 Clubul Şah Diana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

TOTAL:

STRUCTURI

1.600.000
900.000
420.000
50.000
30.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
3.060.000

SUME RON
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CULTE, TEATRE, TURISM, PROMOVARE

În anul 2020 au fost finanțate de la bugetul local,
unitățile de cult care au solicitat acest lucru.
Finanțarea a fost realizată prin hotărâri ale
Consiliului Local al Municipiului Galați, după cum
urmează:

FINANȚĂRI CULTE

Parohia „Sfântul Vasile”
Parohia „Sfântul Nectarie”            
 (Centrul Social Medical)
Parohia „Întâmpinarea Domnului”
Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” 
Parohia „Unitatea Militară” 
Parohia „Cuvioasa Parascheva” 
Parohia „Sfântul Mucenic Haralambie” 
Parohia „Sfânta Ana” 
Parohia „Sfântul Nectarie” 
Parohia „Sfântul Atanasie Patelarie” 
Parohia „Sfântul Antonie cel Mare”
Parohia „Sfântul Mina” 
Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”
Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni”
Parohia „Sfinții Gherman și Casian” 
Parohia „Sfinții Împărați”
Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
Biserica Catolică
Mănăstirea „Sfânta Treime”
Biserica Reformată 
Biserica Penticostală Emanuel
Parohia „Sfântul Pantelimon”

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

TOTAL

STRUCTURI

200.000
125.000 

200.000
80.000
150.000
250.000
100.000
140.000
180.000
74.000
100.000
50.000
65.000
100.000
200.000
90.000
49.000
37.000
60.000
12.000
28.000
40.000
2.330.000

SUMĂ
RON

Restricțiile impuse de incidența crescută a
infectărilor cu Covid-19 au presupus adesea și
(re)închiderea teatrelor și a sălilor de
concerte.  După încetarea stării de urgenţă a
fost amenajată o scenă în aer liber în Curtea
interioară a Teatrului Dramatic "Fani
Tardini", cu mobilizarea exemplară a tuturor
departamentelor şi cu sprijinul Batalionului
284 Tancuri „Cuza Vodă” Galaţi. Astfel, pe
această scenă au fost jucate piese de teatru
atât pentru copii, cât și pentru adulți, piese
adaptate noilor condiții, întrucât unele
decoruri nu se potriveau cu scena amplasată
în curtea teatrului.
La finalul anului 2020 au fost aprobate
programele minimale ale teatrelor. 

TEATRE

În anul 2020, municipiul Galați a celebrat
Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO prin
desfășurarea unei acțiuni de promovare
digitală a patrimoniului cultural și industrial
gălățean în parteneriat cu platforma
națională Cronicari Digitali, susținută de
Institutul Național al Patrimoniului. A fost
creată și promovată pagina Instagram
@visit.galati. Promovarea brandului de oraș,
în relație directă cu patrimoniul municipiului
Galați s-a realizat prin intermediul unui
episod dedicat în Podcastul Cronicari Digitali,
ce poate fi în continuare ascultat pe
platforma:
https://cronicaridigitali.ro/captivate-podcast/. 

PROMOVARE
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ÎNVĂȚĂMÂNT
EXCELENȚĂ ÎN 
EDUCAȚIE

Pentru asigurarea performanței
școlare și obținerii unor rezultate
deosebite, sprijinirea cadrelor
didactice și a elevilor prin
susținerea financiară din partea
Primăriei municipiului Galați, a fost
o prioritate a administrației locale.
Încurajăm performanța elevilor și
participarea acestora la olimpiade
școlare, concursuri, festivaluri și
competiții sportive. 

6

277
burse de

performanță în
valoare de 215
lei/elev/lună

7186
burse de merit în
valoare de 57 lei/

eleve/lună

28
burse de studiu în
valoare de 50 lei/

elev/lună

478
burse ajutor social în

valoare de 50 lei/
elev/lună

Acordarea burselor reprezintă o formă de
sprijin material vizând atât protecţia socială
cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate
foarte bune la învăţătură şi disciplină. Numărul
de burse ce au fost acordate elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din
municipiul Galaţi în anul școlar 2019-2020 sunt: 

ACORDAREA BURSELOR
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Premiul I (Aur) Premiul II (Argint)) Premiul III (Bronz) Premiul Special Mențiune

6,000 

4,000 

2,000 

0 

În acest sens, Primăria Municipiului Galați a organizat în zilele de 7 și 8 septembrie 2020,
la Grădina de Vară a Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, cu
respectarea și aplicarea tuturor normelor de distanțare și protecție, premierea elevilor și
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au
obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, în anul școlar 2018-
2019, precum și a elevilor și cadrelor didactice îndrumătoare, care au obținut media 10 la
examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2020. 

Premiul I Premiul II Premiul IIII Mențiune 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0 

Municipiul Galați se mândrește cu performanţe notabile la olimpiadele naţionale și
internaționale organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, unde certificarea premiilor și
mențiunilor s-a făcut prin diplomă înregistrată, în anul şcolar 2018-2019, a elevilor din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Galaţi. Pentru a încuraja şi stimula
performanţele elevilor şi munca cadrelor didactice care i-au pregătit, au fost acordate premii
elevilor şi cadrelor didactice care au obținut premiul I, premiul II, premiul III și mențiune la
olimpiadele naţionale şi internaţionale din calendarul Ministerului Educației Naționale. 

PERFORMANȚE

PREMII ÎN BANI - OLIMPIADE INTERNAȚIONALE

PREMII ÎN BANI - OLIMPIADE NAȚIONALE

6.000 RON

3.900 RON
3.630 RON

2.640 RON

2.200 RON

1.540 RON

1.100 RON

660 RON

182
elevi și profesori
premiați pentru

rezultatele obținute la
olimpiade

32
elevi și profesori
premiați pentru

rezultatele obținute la
Evaluarea Națională și

examenul de
Bacalaureat

272.057
suma totală angajată de

la bugetul local
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Începând cu data de 11 martie 2020,
unitățile de învățământ de pe teritoriul
României, implicit din municipiul Galați, au
fost închise. Astfel, școala a fost
repoziționată în zona digitală și s-au căutat
soluții pentru ca acest mediu online să
reprezinte pentru elev o resursă de
siguranță și de continuitate. Așadar, a fost
necesară stabilirea unui cadru legislativ
comun pentru a veni în sprijinul accesului
elevilor la procesul de învăţare în mediul on-
line. În acest sens, măsurile stipulate de
legislația în vigoare au în vedere dotarea
elevilor cu echipamente mobile din domeniul
tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor
şcolare, astfel încât orele de pregătire din
timpul activităţilor didactice să se poată
desfăşura on-line, pentru a evita contactul
direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi
elevi, precum şi pentru a preveni riscul de
infectare cu coronavirusul SARS-CoV2, fapt
care ar pune în pericol desfăşurarea în
condiţii normale a tuturor activităţilor
didactice necesare procesului de învăţământ. 
 
Începând cu data de 1 septembrie 2020, au
fost alocate fonduri pentru 48 de unități de
învățământ preuniversitar de stat din
municipiul Galați, pentru dotarea sălilor de
clasă cu laptop-uri și camere web. A fost
aprobată încheierea acordului de
parteneriat între Municipiul Galați și
Unitățile de învățământ preuniversitar de
stat din Municipiul Galați pentru proiectul
cu finanțare europeană în „Îmbunătățirea
infrastructurii TIC în domeniu e-educație
prin achiziția de echipamente IT pentru
unitățile școlare din Municipiul Galați, în
contextul crizei pandemice create de
coronavirusul SARS-CoV-2” (Program
Operațional Competitivitate) în baza căruia
se are în vedere dotarea elevilor, cadrelor
didactice și a sălilor de clasă din cele 48 de
unități de învățământ preuniversitar de stat
din municipiul Galați prin achiziționarea
următoarelor tipuri de echipamente mobile
din domeniul tehnologiei informației:
laptopuri, sistem desktop+monitor, sistem
All-In-One, proiectoare, router wireless,
tablete, camere web, camere web conferință,
ecrane proiecție, table interactive, tablete
grafice. 

Implementarea proiectului va asigura
desfășurarea corespunzătoare a orelor de
pregătire din timpul activităților didactice în
mediul on-line.

ACORDURI DE PARTENERIAT

Proiect: “CBC-FeRoM- Innovative learning
and collaborative methods in the field of
education at bilateral level in Romania
and Republic of Moldova”
Participant: Liceul de Turism și Alimentație
“Dumitru Moțoc”
Obiectiv: accesul a 480 de elevi din județul
Galați și raionul Cahul la 32 de cursuri de
pregătire profesională pe piața muncii și
servicii de consiliere și orientare
profesională specializate pentru a
îmbunătăți procesul de inserție,
implicându-i în activități inovatoare de
educație complementară și practică
antreprenorială în 55 firme de exercițiu.

Proiect: “PRACTIC – Pregătire practică
adaptată pieții muncii”
Participant: Colegiului Economic “Virgil
Madgearu”
Obiectiv: creșterea participării elevilor la
programe de învățare la locul de muncă și
alte activități relevante, inovatoare și
durabile, specifice domeniilor de pregătire
profesională Economic și Comerț, în scopul
creșterii șanselor de dezvoltare
profesională sustenabilă, precum și a
gradului de inserție și adaptabilitate a
acestora la dinamica pieței muncii.

Proiect: TehnoStagiu – program
competitiv de învățare la locul de muncă
pentru elevi”
Participant: Liceul Tehnologic “Carol I”
Obiectiv: facilitează creșterea participării
la programe de învățare la locul de muncă
și alte activități relevante, inovatoare și
durabile, specifice domeniilor de pregătire
profesională Electromecanică, Electronică
automatizări, Informatică și Transporturi,
pentru 185 elevi din învățământul secundar
superior, în scopul creșterii șanselor de
dezvoltare profesională sustenabilă,
precum și a gradului de inserție și
adaptabilitatea acestora la dinamica
pieței muncii din sectoarele economice cu
potențial competitiv.

Proiect: “Competențe reale prin stagii de
practică pentru o economie inovativă”
Participant: Liceul Teoretic “Emil Racoviță”
Obiectiv: facilitează o mai bună inserție
pe piața muncii, îmbinând mult mai bine
teoria cu practica. Prin acest proiect
unitatea școlară va fi dotată cu aparatura
necesară învățământului medical.

FINANȚĂRI
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Serviciul Public de Asistență Socială are ca
scop asigurarea activității de prevenție și
intervenție primară pentru persoanele
singure și familiile aflate în dificultate.
Asistenţa socială la nivelul Serviciului
Public de Asistență Socială se realizează
prin acordarea de prestaţii sociale şi
furnizarea de servicii sociale. Scopul
serviciilor sociale este îmbunătăţirea
calităţii vieţii acelor categorii defavorizate
socio-economic, aflate în risc de
marginalizare socială, care nu au
posibilitatea de a realiza prin mijloace şi
eforturi proprii un mod normal şi decent de
viaţă.

Prin serviciile de asistență socială sunt
promovate măsuri, programe, servicii

specializate de protejare a persoanelor, a
grupurilor vulnerabile și a grupurilor cu
oportunități reduse aflate în dificultate,
pentru a răspunde nevoilor individuale,

familiale și de grup, în vederea
prevenirii și depăşirii unor situaţii de

dificultate, vulnerabilitate sau
dependenţă pentru prezervarea

autonomiei şi protecţia persoanei, pentru
prevenirea marginalizării şi excluziunii
sociale, pentru promovarea incluziunii

sociale şi în scopul creşterii calităţii
vieţii.

SERVICII DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

7
Număr beneficiari servicii de ajutor social 
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ASISTENȚĂ
AJUTOR

Acordarea indemnizației/stimulentului pentru
creșterea copilului; acordarea alocației de stat
pentru copii; 
Consiliere socială și educațională părinți;
Acordarea stimulentului educațional sub formă
de tichet social. 

2.412
dosare alocație de

stat/stimulent creștere
copil

59
copii expuși riscului de

separare

21 
copii reintegrați în familii

11 
copii au primit măsură de

protecție socială 

2.216
copii aflați în

monitorizare, ai căror
părinți sunt plecați la
muncă în străinătate

130
tichete sociale - stimulent

educațional preșcolari

8.725
persoane defavorizate -

beneficiari măști protecție

733
beneficiari pensionari/familii fără adăpost -

tichete sociale pentru o masă caldă
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Centrul de Urgență pentru Persoane fără
Adăpost
Servicii: cazare pe perioadă determinată;
îngrijire, menaj și igienizarea spațiilor;
servicii de asistență medicală primară,
servicii de infirmerie; consiliere în vederea
reintegrării socio-profesionale; consiliere
psihologică - suport emoțional; sprijin în
vederea obținerii actelor de identitate
și/sau de stare civilă; facilitarea accesului
la alte tipuri de servicii și/sau prestații
sociale; accesarea unor cursuri de
calificare/recalificare/reconversie.
Număr total beneficiari: 99 persoane.
Număr mediu beneficiari lunar: 47
persoane.

Centrul de zi pentru copii cu autism
Servicii: servicii sociale specializate de
recuperare, reabilitare, socializare și
instructiv-educative; consiliere socială,
psihologică și terapie individuală/de grup,
în vederea integrării acestora în viața
socială; consiliere socială, psihologică și
terapie individuală/de grup a părinților/
reprezentanților legali ai copiilor admiși în
centru; terapii de recuperare:
kinetoterapie, logopedie, stimulare
senzorială, abordare cognitiv-
comportamentală.

Începând cu 15 martie 2020, activitatea
centrului s-a desfășurat în conformitate cu
reglementările legale și recomandările cu
caracter general și specific aplicabile
stării de urgență, respectiv stării de alertă.
Pentru minimizarea riscului de răspândire
a virusului SARS-CoV-2, în perioada
28.10.2020-10.11.2020, activitatea centrului
s-a desfășurat online, prin postarea zilnică
și individuală, pe contul de facebook
@centruldezipentrucopiicuautisminmunicipi
ulgalati, sau pe conturile private ale
psihologilor,   conform    planificărilor    și 

FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE DE DREPT PUBLIC

8
instituții de asistență socială

organizate sub autoritatea
Consiliului Local Galați, care
administrează un număr de 15

servicii sociale; 
 

12
asociații/fundații/unități de cult,
care înfiinţează şi administrează

unităţi de asistenţă social

programului personalizat de recuperare al
fiecărui copil.
Număr total beneficiari: 46 copii.

Agenția de Servicii Comunitare
„Alternativa” are în subordonare Centrul
de zi pentru copii cu dizabilități și Centrul
de zi „Prietenii Școlii”: 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități
Servicii: îngrijire personală; servicii de
recuperare; servicii de integrare și
reintegrare socială; consiliere socială,
psihologică și juridică; asistență medicală,
supraveghere permanentă; kinetoterapie,
ergoterapie, masaj, logopedie; servicii
educaționale de tip after-school.
Număr total beneficiari:40 copii (3-14 ani).

Centrul de zi „Prietenii școlii”
Servicii: servicii de asistență socială,
abordare cognitiv-comportamentală și
psihologică, consiliere socială, servicii
educaționale; servicii extracuriculare și
recreative; acordarea unei mese calde
copiilor admiși în centru; logopedie;
asigurarea transportului gratuit de la
unitatea de învățământ la centru și de la
centru la domiciliu, pentru beneficiarii care
nu au posibilitatea de a se deplasa;
servicii de asistență socială, consiliere și
suport psihologic părinților/  reprezentan-
ților legali ai copiilor admiși în centru
(beneficiari indirecți).
Pentru minimizarea riscului de răspândire
a virusului SARS-CoV-2, pe perioada stării
de urgență, activitatea centrului s-a
desfășurat online, prin formarea unui grup
de lucru pe facebook alcătuit dintr-o
echipă multidisciplinară, destinat copiilor
beneficiari și aparținătorilor acestora, în
vederea susținerii terapiilor de recuperare.
Număr total beneficiari:25 copii (6-14 ani).

Servicii sociale subordonate Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați 
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Centrul de zi pentru persoane
vârstnice 

Compartimentul de îngrijire la
domiciliu a persoanelor vârstnice 

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf.
Spiridon”
Număr total beneficiari: 122 vârstnici.

Căminul pentru persoane vârstnice
„Ștefan cel Mare și Sfânt” 
Număr total beneficiari: 94 vârstnici.

Servicii: găzduire, hrană și cazarmament;
îngrijire, consiliere socială, psihologică și
juridică, atât pentru persoanele asistate,
cât și pentru familiile acestora; asistență și
îngrijire medicală; servicii de socializare și
recreere; servicii socio-medicale pentru
recuperare prin ergoterapie, kinetoterapie,
masaj; servicii de bază: ajutor pentru
efectuarea igienei corporale, îmbrăcare,
hrănire și hidratare, transfer și mobilizare,
deplasare; servicii de suport, în vederea
prevenirii marginalizării sociale și de
reintegrare socială, în raport cu
capacitatea psihoafectivă a fiecărui
beneficiar. 

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale
Galați cuprinde:

Centrul de Îngrijire și Asistență Medico-
Socială 
Număr total beneficiari: 96 vârstnici.

Centrul Alzheimer - serviciu social destinat
persoanelor diagnosticate cu boala
Alzheimer, aflate în situație de dificultate
extremă. 
Număr total beneficiari: 30 persoane.  

Centrul Multifuncțional de Servicii Socio-
Medicale pentru Persoane Vârstnice: 

Număr beneficiari: 200 vârstnici.

Număr beneficiari: 97 vârstnici.

Centrul Medico-Social Pechea 
Servicii: servicii rezidențiale pe durată
nedeterminată, asigurarea de cazare,
hrană și cazarmament, îngrijire,
recuperare, reabilitare și reinserție socială
a persoanelor cu afecțiuni cronice
netransmisibile, cazuri sociale, îngrijire
temporară sau permanentă pentru bolnavii
cronici ce necesită îngrijire medicală  
 permanentă, supraveghere și tratament ce

nu se poate realiza la domiciliu, asistență
medicală curentă, servicii de ergoterapie,
consiliere și informare, atât pentru
persoanele asistate, cât și pentru familiile
acestora, derularea de activități cultural
educative și de socializare. 
Număr total beneficiari: 96 persoane .

Centrul de Locuințe și Sprijin pentru
Tineri Galați ZIMBRU 1
Număr total beneficiari: 40 tineri. 

Centrul Multifuncțional pentru Tineri
aflați în situații de risc ZIMBRU 2 
Număr total beneficiari: 19 tineri. 

Servicii: găzduire temporară; recuperarea
și reintegrarea socială a tinerilor;
reinserție socială; consiliere socială și
psihologică; sprijin pentru obținerea unui
loc de muncă; sprijin în vederea accesării
serviciilor de consiliere și formare
profesională pentru îmbunătățirea
competențele profesionale; formarea
capacităţilor de asumare a
responsabilităţii şi de a practica o meserie;
sprijin pentru înscrierea la cursuri de
recalificare; consolidarea deprinderilor şi
aptitudinilor de autogospodărire; activități
cultural-artistice, petrecerea timpului liber.

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale
pentru Tineri Galați
Servicii: acordarea de adăpost temporar;
formarea, dezvoltarea, îmbunătățirea sau
redobândirea capacităților de viață
independentă a grupurilor defavorizate,
inclusiv a populaţiei aparţinând etniei
rome; consiliere socială, juridică și
psihologică; socializare și petrecere a
timpului liber; asistență medicală. 
Număr total beneficiari: 45 tineri. 

Cantina de ajutor social
Servicii: pregătirea și distribuirea hranei
calde pe parcursul săptămânii și a hranei
reci pentru week-end, persoanelor aflate în
situații economico-sociale sau medicale
deosebite consiliere socială, pentru
depășirea situațiilor dificile în care se află
beneficiarii, în vederea reintegrării sociale.
Număr beneficiari pe lună: 403 persoane. 
Număr beneficiari pe an: 147.874
persoane.

Instituții de asistenţă socială de drept public 
 aflate sub autoritatea Consiliului Local Galați 
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Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă
„Sf. Vasile cel Mare” - Centrul Rezidențial
de Fete „Sf. Vasile cel Mare”:
Număr de beneficiari: 30 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 403.000 lei.

Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă
„Sf. Vasile cel Mare” - Centrul
multifuncțional de servicii sociale
„Speranța”:
Număr de beneficiari: 50 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 372.000 lei. 

Fundația pentru sprijinul familiilor cu
mulți copii, aflate în situație de risc social
din județul Galați „Familia” - Centrul de zi
pentru copii aflați în dificultate:
Număr de beneficiari: 50 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 145.000 lei . 

Fundația pentru sprijinul familiilor cu
mulți copii, aflate în situație de risc social
din județul Galați „Familia” - Centrul de
recuperare pentru victimele violenței
domestice:
Număr de beneficiari: 15 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 182.000 lei.

Asociația Persoanelor cu Handicap
„Sporting Club” Galați - Centru de zi:
Număr de beneficiari: 100 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 209.000 lei. 

Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centru
comunitar „La vale”:
Număr de beneficiari: 40 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 99.720 lei. 
 

FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE DE DREPT PRIVAT 
 

Alianța Romilor din Județul Galați -
Centrul de sprijin social pentru romi:
Număr de beneficiari: 40 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 30.000 lei. 

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor -
Centrul de zi destinat persoanelor
vârstnice „Speranța”:
Număr de beneficiari: 26 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 61.200 lei. 

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor -
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice:
Număr de beneficiari: 105 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 166.680 lei. 

Asociația Filantropică „Sf. Antonie cel
Mare” - Centrul multifuncțional de
asistență socială pentru copii proveniți
din familii defavorizate:
Număr de beneficiari: 50 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 290.000 lei.

Asociația Multifuncțională Filantropică
„Sf. Spiridon” Galați - Centru de zi:
Număr de beneficiari: 70 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 435.000 lei. 

Arhiepiscopia Dunării de Jos - Parohia
„Pogorârea Sfântului Duh” - Centrul de zi
destinat persoanelor vârstnice „Speranță
pentru vârsta a III-a”:
Număr de beneficiari: 60 beneficiari;
Valoare subvenție 2020: 338.000 lei.

AJUTOARE ÎNCĂLZIRE 

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
energie termica în număr de 123;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
gaze naturale în număr de 733;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
combustibili solizi sau petrolieri în
număr de 258;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
energie electrică în număr de 214.

Noiembrie 2019 - martie 2020

 

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
energie termica în număr de 123;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
energie termica în număr de 109;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
gaze naturale în număr de 565;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
combustibili solizi sau petrolieri în
număr de 153;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
energie electrică în număr de 162.

Noiembrie 2020 - decembrie 2020

337 ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi
apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare:



PROIECTE SOCIALE Centrul de recreere pentru persoane
vârstnice “ Tinerețe fără Bătrânețe”
Obiectiv: dezvoltarea unei infrastructuri
sociale fără componenta rezidențială, la
nivel local - un centru de zi - de recreere
pentru persoanele vârstnice.
Sursa de finantare: Programul
Operaţional Regional 2014 - 2020.
Valoare proiect: 3.523.454,27 euro.
Proiect aflat în faza de implementare.

Dezvoltare comunitară în zonele
marginalizate ale municipiului Galați
Obiectiv: proiect depus în colaborare cu
Asociaţia Grupul de Acțiune Locală
STRATEGAL, propune amenajarea unui
centru de servicii sociale pentru persoane
fără adăpost din comunitatea
marginalizată, cu o capacitate de 64 de
locuri.
Sursa de finanțare: Programul operațional
capital uman - POCU - program
operațional regional de dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității.
Valoare proiect: 500.000 euro.
Proiect aflat în faza de evaluare.

Creșterea performanței energetice la
Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf.
Spiridon” Galați 
Obiectiv: creșterea performanței
energetice la Căminul pentru Persoane
Vârstnice ”Sf. Spiridon” Galați prin lucrări
de reabilitare termică și prin
implementarea de soluții prietenoase cu
mediul înconjurător.
Sursa de finanțare: Programul
Operational Regional 2014 - 2020.
Valoare proiect: 4.000.293,38 lei
Proiect aflat în faza de implementare.

 
Reabilitare termică și creșterea
performanței energetice a clădirilor
„Centrului Multifuncțional de Servicii
Sociale Galați” 
Obiectiv: creșterea performanței
energetice a clădirilor Centrului
Multifuncțional de Servicii Sociale Galați
prin lucrări de reabilitare termică și
utilizare de tehnologii actuale cu
respectarea principiilor privind
dezvoltarea durabilă.
Sursa de finanțare: Programul
Operaţional Regional 2014 - 2020. 
Valoare proiect:  6.421.045,25 lei.
Proiect aflat în faza de implementare. 
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Poliția Locală Galați, instituție publică de interes
local, cu personalitate juridică, aflată în
subordinea primarului municipiului Galați își
desfășoară activitatea în domeniile ordinii și
siguranței publice, circulației pe drumurile
publice, controlului activităților comerciale,
protecției mediului, disciplinei în construcții și
afișajului stradal, precum și al evidenței
persoanelor, având ca structură principală de
coordonare a activităților și sprijin, Serviciul
Bază de Date, Dispecerat și Monitorizare Video.

SIGURANȚA 
CETĂȚEANULUI8

În contextul generat de dinamica evoluției
situației epidemiologice existente, determinată
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și
măsurilor stabilite autorităților publice de a
interveni eficient și cu mijloace adecvate pentru
gestionarea crizei, începând cu luna martie
2020 Poliția Locală Galați a desfășurat
activități specifice sub conducerea operațională
a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați. 

COVID-19
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respectarea de către persoanele fizice a
măsurilor individuale de protecție a vieții
și limitarea tipului de risc produs asupra
sănătății persoanelor;
identificarea și luarea măsurilor legale
împotriva persoanelor care nu respectă
măsura distanțării sociale, prin circulația
persoanelor în grupuri pietonale mai mari
de 6 persoane, care nu aparțin aceleiași
familii, precum și formarea unor
asemenea grupuri;
identificarea și luarea măsurilor legale
împotriva persoanelor care nu respectă
obligativitatea purtării măștii de protecție
în spațiile publice închise, spațiile
comerciale, mijloacele de transport în
comun și la locul de muncă;
identificarea și evidența persoanelor fără
adăpost, precum și adăpostirea lor la
C.U.P.A. 

Având în vedere situația epidemiologică
existentă și măsurile stabilite, polițiștii locali
din cadrul secțiilor de poliție locală au
participat zilnic la instructajele efectuate la
nivelul secțiilor de poliție din cadrul Poliției
Municipale Galați.

Pentru respectarea prevederilor legale
impuse de situația pandemiei, în cadrul
activităților specifice, polițiștii locali au
urmărit și acționat pentru:

În anul 2020, personalul Poliției Locale
Galați a desfășurat 13.826 activități
preventive de patrulare, 8.912 acțiuni și
controale și a intervenit pentru soluționarea
unui număr de 9.740 sesizări ale cetățenilor,
5.499 dintre acestea fiind sesizări telefonice.
Pe timpul acestor activități au fost constatate
încălcări ale actelor normative, fiind aplicate
21.341 sancțiuni contravenționale în valoare
de 7.241.950 lei și confiscate bunuri în valoare
de 30.547 lei .

Ordinea și siguranța publică în municipiul
Galați a fost asigurată de către polițiștii
locali din cadrul celor 5 secții de poliție
locală, sprijiniți de efective ale Serviciului
Intervenție Rapidă și Transport Valori. În
perioada de referință, personalul acestor
structuri a efectuat în zona de competență
10.987 de patrulări astfel: pedestre (2.292),
auto (10.987), iar în colaborare cu personalul
altor instituții (228). Totodată, s-au derulat
2.810 de acțiuni cu caracter preventiv de
menținere a ordinii publice din care 906
realizate cu efective proprii și 1.904 în
colaborare cu personalul altor structuri cu
atribuții. A fost aplicat un număr de 15.151
sancțiuni contravenționale în valoare de
4.826.317 lei, fiind ridicate în vederea
confiscării bunuri în valoare de 1.447 lei.
Totodată, au fost constatate 145 fapte de
natură penală, actele întocmite și mijloacele
de probă fiind înaintate polițiștilor din cadrul
I.P.J. Galați pentru continuarea cercetărilor. 
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Pe parcursul anului 2020, polițiștii locali au
aplicat sancțiuni contravenționale în baza
următoarelor acte normative, actualizate:
O.U.G. nr. 195/2002 (6.708), Legii nr. 61/1991,
privind sancționarea faptelor de încălcare a
unor norme de conviețuire socială, a ordinii și
liniștii publice (4.177), H.C.L. nr. 260/2018,
pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea
municipiului Galați (4.134), Legea nr. 55/2020
privind  unele    măsuri    pentru   prevenirea 
şi   combaterea  efectelor      pandemiei   de
COVID-19 (3.499), O.U.G. nr.1/1999, privind
regimul stării de asediu și regimul stării de
urgență (1.389),  Legii nr. 349/2002, pentru
prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun (470), Legii
nr. 50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii (173), Legii nr.
12/1990, privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi de producţie, comerţ
sau prestări de servicii ilicite (155), alte acte
normative (636).

 

CONTRAVENȚII CONSTATATE

ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ



În anul 2020, principalele constatări de
natură infracțională au fost în număr de 188,
persoanele identificate, documentele
întocmite și bunurile ridicate/folosite la
comiterea infracțiunilor fiind predate, pentru
continuarea cercetărilor, polițiștilor din cadrul
Inspectoratului de Poliție al Județului Galați.
În ceea ce privește infracțiunile de
contrabandă constatate, au fost predate
autorităților competente 2.980 țigarete în
vederea ridicării pentru confiscare. Întrucât
activitățile preventive s-au dovedit a fi
eficiente în anul 2020, și în perspectivă se va
acorda o atenție deosebită contracarării
tendinței tinerilor de a deține și consuma
substanțe interzise, precum și faptelor de
furt, distrugere a mobilierului stradal sau
executarea unor lucrări de construcție fără
autorizație.
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STRUCTURA CONTRAVENȚIILOR 

Pe genuri, situația infracțiunilor constatate se
prezintă astfel:

 

EVOLUȚIE
LUNARĂ

CONTRAVENȚII

 

FAPTE DE NATURĂ PENALĂ



Ca urmare a constatărilor de natură penală
sau contravențională rezultate, au fost
instituite următoarele măsuri
complementare: desființare construcții
executate ilegal (61); intrare în legalitate
(203); sistare lucrări (40); sesizarea
primăriei pentru desființare pe cale
administrativă (45); sesizarea instanțelor
judecătorești pentru desființare (67);
desființare construcții pe spațiul verde (13),
suspendare activitate comercială (17),
somații ridicări auto (306), precum și alte
activități conexe, respectiv întocmirea
documentației pentru autovehiculele
abandonate (133) notificări întocmite (156);
dispozitive instituite (1.219);
solicitări/interogări bază de date pentru
verificări persoane și auto (17.492);
solicitări/interogări baza de date prin
Poliția Română (166); afișări efectuate
(2.147); invitații evidența persoanelor
înmânate (3.905); alte activități evidența
persoanelor (5.226). De asemenea, în
perioada de referință, pe raza municipiului
Galați a fost depistat un număr de 1.751 
 persoane, respectiv: urmăriți național (3),
urmăriți local (3), persoane fără adăpost
(193), persoane internate (127), comercianți
ambulanți neautorizați (1.113) și
cerșetori/vagabonzi (312). 

Pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu,
polițiștii locali au luat măsuri de dispersare
a 11 grupuri de persoane, constituite
spontan, suspectate a avea preocupări
infracționale și a 392 grupuri de persoane
identificate cu preocupări de natură
contravențională. 

MĂSURI COMPLEMENTARE

În domeniul circulației rutiere, polițiștii locali
au pus în aplicare Planul de măsuri
„Siguranța în trafic 2020” și au desfășurat
în general activități preventive constând în
2.230 patrulări auto cât și 1.415 acțiuni
specifice, din care: cu efective proprii (961)
și în colaborare cu personal din alte
instituții (454). Au fost înregistrate 5.166
sancțiuni contravenționale, valoarea
amenzilor fiind de 1.553.923 lei. Totodată, au
fost aplicate 13.266 puncte penalizare
persoanelor care au încălcat reglementările
rutiere. 

În cursul anului 2020 au fost înregistrate
spre a fi soluționate 139 sesizări referitoare
la vehicule ce păreau a fi abandonate pe
domeniul public. Totodată, prin serviciul de

SIGURANȚĂ RUTIERĂ

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului
Galați s-a solicitat verificarea unui număr
de alte 316 vehicule. La finalul anului, 196
autovehicule au fost predate de către
proprietarii de drept în vederea ridicării de
pe domeniul public, iar alte 40 autovehicule
au fost ridicate de către organele
competente, activități la care polițiștii locali
au participat pentru asigurarea protecției
acestora și fluidizării traficului rutier în
zonă. 

În domeniul controlului activităților
comerciale, s-au organizat 1.392 controale,
după cum urmează: la societăți comerciale
(260); la persoane fizice (392); alte
controale (740). Totodată, au fost 
 desfășurate și activități preventive
constând în 7 acțiuni specifice cu efective
proprii. 
 
În urma acțiunilor și controalelor efectuate,
au fost constatate 654 fapte
contravenționale, valoarea amenzilor
aplicate fiind de 414.360 lei. Au fost ridicate
în vederea confiscării bunuri (tutun, alcool,
produse alimentare și nealimentare) în
valoare de 29.100 lei și a fost suspendată
activitatea pentru 17 agenți economici. Au
fost constate în flagrant 4 fapte penale și
au fost înaintate polițiștilor cu atribuții de
cercetare din cadrul I.P.J. Galați
documentele întocmite cât și mijloacele de
probă, respectiv: 2.940 țigarete, 77 litri
alcool, 7.551 kg produse alimentare și 303
buc. produse nealimentare. 

CONTROL ACTIVITĂȚI
COMERCIALE 

În anul 2020, au fost soluționate 914
sesizări, ocazie cu care au fost constatate
173 fapte contravenționale și au fost
aplicate amenzi contravenționale în valoare
totală de 198.000 lei. Totodată, au fost
dispuse și măsuri complementare, respectiv:
de sistare a lucrărilor (40), intrarea în
legalitate prin obținerea autorizației de
construire (203), desființarea construcțiilor
executate ilegal și aducerea terenului
proprietatea municipiului Galați la starea
inițială (61). 

În cazul construcțiilor executate fără
autorizație de construire, dar care se
încadrează în termenul de  prescripție  de  3

DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI 
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ani, prevăzut de art. 31 din Legea nr. 50/1991
a fost întocmit un număr de 157 procese-
verbale de constatare prin care au fost
dispuse ca măsuri complementare: sistarea
lucrărilor (2), intrarea în legalitate prin
obținerea autorizației de construire (49),
desființarea construcțiilor executate ilegal și
aducerea terenului proprietate a
municipiului Galați la starea inițială (45). 

S-a urmărit respectarea termenelor
măsurilor complementare dispuse prin actele
de control, întocmind în acest sens
documentațiile pentru sesizarea instanței de
judecată (67) sau, după caz, sesizarea
Primăriei municipiului Galați pentru
desființarea pe cale administrativă a
construcțiilor ilegale executate pe terenul
proprietate a municipiului Galați (45).
Numărul faptelor de natură penală
constatate a fost 24.

Sancționarea încălcării normelor legale
privind protecția mediului, nivelul de
poluare, salubrizarea străzilor, a zonelor
verzi, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe
căile de acces, existența contractelor de
salubrizare încheiate de către persoane
fizice sau juridice s-a realizat de către
polițiștii locali cu atribuții în domeniul
protecției mediului.  
    
Au fost efectuate, în total, 676 controale, din
care: la societăți comerciale (408); la
persoane fizice (168); alte controale (100).
Au fost încheiate 157 procese-verbale de
constatare referitoare la curățenia urbană și
adăposturile pentru animale, deversarea
apelor uzate și depozitele ilegale de deșeuri,
gestionarea deșeurilor din activitatea de
spălătorie auto și reparații sau activitatea
depozitului ecologic a municipiului Galați
din zona Tirighina.

 

asigurarea logistică a intervenției în
privința decontaminării căilor de
comunicații și altor spații publice prin
achiziția unui tun dezinsecție, cât și a
unei instalații de pulverizare a soluțiilor
de decontaminare;
asigurarea condițiilor specifice de
funcționare (spații de cazare,
cazarmament, materiale de igienă
personală, hrană, servicii de spălătorie,
dezinfecție și colectare și ridicare deșeuri
menajere periculoase) pentru toate
centrele de carantină instituționalizată
nominalizate prin hotărârï ale
Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență;
achiziții de materiale de protecție și de
dezinfecție împotriva noului coronavirus;
menținerea în permanentă stare de
operativitate a sirenelor electrice și
electronice de alarmare publică, a
centralelor pentru înștiințare și alarmare
publică, a adăposturilor special
amenajate de protectie civilă aflate ale
municipiului Galați. 
actualizarea permanentă pe baza
acestora a tuturor planurilor operative,
de răspuns la riscurile specifice
identificate la nivelul municipiului Galați:  
Planul de analiză și acoperire a
riscurilor, Planul de evacuare în situații
de urgentă, Planul de răspuns la risc
seismic, Planul de răspuns la risc chimie;
Planul de răspuns la risc radiologic;
Planul de răspuns la risc în caz de
epidemii și de asigurare a asistenței
medicale de urgență; Planul de apărare
impotriva inundațiilor, ghețurilor și
poluărilor accidentale; Planul de
intervenție la incendiu, Planul de
evacuare în caz de incendiu, Evaluarea
riscului de arson, Planul de măsuri
pentru diminuarea efectelor
temperaturilor ridicate asupra
populației, Planul de pregătire în situații
de urgență. 

În cursul anului 2020, Biroul Apărare și
Protecție Cïvilă a desfășurat următoarele
activități pentru prevenirea manifestării
unor situații de urgență sau de protecție
civilă, cât și pentru protecția populației:

APĂRARE CIVILĂ

Prin urmare, au fost soluționate 334 sesizări,        
fiind aplicate 184 sancțiuni contravenționale  
în valoare de 182.050 lei, iar ca măsuri
suplimentare s-a stabilit desființarea a 11
construcții executate pe spațiul verde. 



28.315 cărți de identitate;
2.623 cărți de identitate provizorii; 
1.351 reședințe. 

Serviciul Evidența Persoanei Galați are ca
principal obiect de activitate eliberarea
actelor de identitate, sens în care primește,
analizează și soluționează cererile pentru
eliberarea actelor de identitate, schimbarea
domiciliului și acordarea vizei de reședință,
în conformitate cu prevederile legale. 
 

În prezent, cetățenilor români li se
eliberează cărți de identitate sau după caz,
cărți de identitate provizorii. Cartea de
identitate se eliberează în situația în care
persoana fizică depune cererea pentru
eliberarea actului de identitate însoțită de
toate documentele care fac, potrivit legii,
dovada numelui de familie și a prenumelui,
a datei de naștere, a stării civile, a
cetățeniei române, a adresei de domiciliu, și
după caz, a adresei de reședință. 

În anul 2020, au fost înregistrate 32.399
cereri pentru eliberarea actelor de
identitate. 
Au fost emise: 

EVIDENȚA PERSOANEI

Nou-născuți Căsătorie Divorțuri operate Acte deces
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3.141 nașteri, față de 4.211 în anul 2019. 
1.130 acte de căsătorie față de 2.227 în
anul 2019. 
4.367 acte de deces față de 3.828 în anul
2019. 
341 divorțuri operate față de 629 în anul
2019. 

În anul 2020 au fost înregistrate:

La solicitarea instituțiilor publice cu atribuții
în domeniul apărării, ordinii publice,
securității și justiției, instituțiilor în domeniul
realizării creanțelor bugetare, instituțiilor cu
atribuții în domeniul drepturilor copilului,
alte personaje juridice precum și la
solicitarea persoanelor fizice, au fost
verificate în Registrul Național de Evidența
persoanelor un număr de 2.600; 

În vederea actualizării componentei locale a
Registrului Național de Evidență a
Persoanelor au fost luate în evidență: la
naştere - 3.458 persoane, la dobândirea
cetățeniei române - 214 persoane, la
schimbarea domiciliului din străinătate în
România - 2.082 persoane, fiind operate
4.401 comunicări de deces, 241 comunicări de
modificări privind statutul civil, 482
comunicări divort, și 1.756 comunicări CRDS.
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Dezvo l tarea  
Galaț iu lu i  
cont inuă

    Anul 2020 a fost unul atipic, plin de
neprevăzut, dar am reușit să facem față
pandemiei și tuturor obstacolelor
generate de aceasta la nivel mondial. În
ciuda dificultăților, am reușit să
concretizăm ceea ce ne-am propus și am
convingerea că în continuare vom reuși
transformarea Galațiului într-un oraș
modern și atractiv, un centru de
dezvoltare regională și națională,
susținând mediul economic inclusiv prin
investițiile municipalității. 

    Le mulțumesc gălățenilor încă o dată
pentru întreaga susținere, pentru că au
înțeles că e necesar să accelerăm
modernizarea orașului, chiar dacă acest
lucru presupune lucrări de anvergură, ce
pot crea un disconfort temporar. Dar
este pentru prima dată în zeci de ani
când se intervine masiv în cartiere și pe
marile artere. Mai mult, vom continua
investițiile în sănătate, educație și
infrastructura rutieră și de transport. 

   Vom susține familia și tinerii, pentru
un viitor aici, acasă, la Galați, prin
crearea tuturor facilităților necesare
dezvoltării, plecând de la creșe,
grădinițe și școli moderne, până la spații
de petrecere a timpului liber. Iar un
proiect important este acela de
modernizare a Falezei Dunării. 

 

  

   Am convingerea că împreună vom reuși să ne ducem proiectele la bun sfârșit,
astfel încât Galațiul să fie în fiecare zi altfel, un oraș de care fiecare gălățean să fie
mândru. 

IONUȚ FLORIN PUCHEANU
PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI
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