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Anul 2021 a fost un an al continuității, o perioadă în care am încheiat cu succes o
serie de investiții pentru obiective importante în condițiile în care a trebuit să facem
față și provocărilor cauzate de pandemie, pentru al doilea an consecutiv. 

Am reușit împreună să ducem la bun sfârșit proiecte de care Galațiul avea cu adevărat
nevoie și pe care gălățenii le așteptau de multă vreme. Dintre acestea amintim
reamenajarea Plajei Dunărea, achiziția de autobuze hibrid și de tramvaie noi,
primele din ultimii 40 de ani. Au fost complet modernizate străzile Siderurgiștilor și 1
Decembrie 1918, și am construit noi săli de sport pentru elevi. În plus, am continuat
amplul program de lucrări pentru modernizarea cartierelor orașului. 

Atragerea de fonduri europene a fost și rămâne o prioritate. În anul 2021, Primăria
municipiului Galați a semnat contracte de finanțare din fonduri externe cu o valoare
de peste 92 de milioane de lei, având în evaluare proiecte de peste 197 milioane de lei.
În ceea ce privește proiectele aflate în diverse faze de implementare, la sfârșitul
anului erau înregistrate investiții cu fonduri externe de peste 730 de milioane de lei.

Toate aceste lucruri au fost posibile cu sprijinul și încrederea gălățenilor.

Ionuț  Florin Pucheanu
PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI

Dragi Gălăte̦ni,
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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 2021, Primăria
municipiului Galați a primit un număr total
de 273.994 petiții. 

Liberul acces la informațiile de interes public
se realizează conform Legii nr. 544/2001, în
anul 2021 fiind înregistrat un număr total de
198 de solicitări, 106 de la persoane fizice și
92 de la persoane juridice, 195 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 2021 au fost
adoptate 721 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 20 ședințe publice, cu
participarea efectivă a unui număr estimat de
330 de persoane. Din numărul total de 48 de
recomandări primite în baza Legii nr.
52/2003, 10 au fost incluse în proiectele de
acte normative. 

T R A N S P A R E N Ț Ă
I N S T I T U Ț I O N A L Ă

DIALOGUL CU CETĂȚENII
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Utilizarea banilor publici
96.5%

Îndeplinirea atribuțiilor 
2%

Activitatea liderilor
1.5% 

Având în vedere numărul mare de înregistrări
persoane fizice și juridice, prin folosirea în
mod prioritar a e-mailului, s-a reușit o
creștere a  satisfacției cetățeanului, prin
răspunsul prompt, într-un interval mai scurt
și cu costuri mici. 

Dată fiind situația pandemică de COVID-19,
primarul municipiului Galați a programat
doar 5 audiențe cu cetățenii orașului, la care
au fost invitate 100 de persoane, din care s-au
prezentat 95 de persoane. Cele mai multe
dintre problemele sesizate și-au găsit
rezolvarea imediat sau înainte de împlinirea
termenului legal de 30 de zile de la data
ținerii audienței. 



În data de 2 iunie, municipiul Galați a primit vizita
Ambasadorului Regatului Ţărilor de Jos, Excelenţa Sa domnul
Roelof van Ees. Relațiile foarte bune de colaborare au făcut ca
Olanda să fie una dintre țările cu cele mai mari investiții în
România, iar Șantierul Naval Damen să reprezinte o companie
importantă în orașul nostru, cu forță economică și cu implicare
în comunitate.

Pe 23 iunie, Galațiul s-a bucurat de vizita ambasadorului
Republicii Tunisiene în România, Excelența Sa doamna Raja
Jhinaoui Ben Ali, țările noastre având de-a lungul timpului bune
relații diplomatice și economice.
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200 DE ANI DE LA
REVOLUȚIA

GREACĂ
- VERNISAJ -

Expoziţia intitulată
„Personalități grecești care
au jucat un rol în istoria
românilor, din antichitate
până în zilele noastre” sub
egida Ambasadei Republicii
Elene la Bucureşti, a fost
organizată cu ocazia
bicentenarului de la
începutul Războiului de
Independenţă al Greciei,
cunoscut ca Revoluţia
Greacă. Portretele au fost
expuse pe 30 de bannere care
împrejmuiesc gardul Parcului
Eminescu, precum și în
clădirea Bibliotecii „V.A.
Urechia”, pe șevalete.
Expoziția a putut fi admirată
până în a doua jumătate a
lunii ianuarie 2022. Cu
această ocazie, Galațiul s-a
bucurat de vizita Excelenței
Sale, doamna Sofia
Grammata, Ambasadorul
Republicii Elene.

Noi, gălățenii, am 
fost dintotdeauna 

apropiați de 
membrii 

comunității elene. 
Mai mult, Galațiul 

este înfrățit cu 
orașul Pireu de 
mai bine de trei 

decenii.

R E L A Ț I I  E X T E R N E
Ș I  D I A L O G U L  C U  M E D I U L  D E  

A F A C E R I
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50M
Total încasări 

persoane fizice în 
anul 2021

60M
Total încasări 

persoane juridice în 
anul 2021

83%
Grad procentual de 

încasare mediu
(persoane fizice și 

juridice)

În anul 2021, 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:

PERSOANE F IZ ICE

PERSOANE JUR ID ICE

95,7% 83,9% 93,8% 93,6%

78,5% 87,1% 85,2% 89,9%

BUGET

94.9%

90,3%
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D E Z V O L T A R E A
M U N I C I P I U L U I



Bugetul local Bugetul instituțiilor Bugetul creditelor interne

750,000,000 

500,000,000 

250,000,000 

0 

Venituri: 720.314.222 lei

Cheltuieli : 713.630.709 lei

Venituri: 336.306.818 lei

Cheltuieli : 326.286.838 lei

Venituri: 91.223.986 lei

Cheltuieli : 91.223.986 lei

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. 
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720 milioane lei
venituri bugetul local

55,38%
încasările veniturilor proprii

 

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 lipsă severă de lichiditate, s-a luat în
considerare necesitatea atât a susținerii resurselor financiare ale contribuabilor, cât și a
asigurării încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat. 

 

 

V E N I T U R I  
Ș I  C H E L T U I E L I



Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport
procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile proprii programate pentru
anul 2021 este de 75,97%.Veniturile bugetului local la secţiunea de dezvoltare au fost
prevăzute în sumă de 283.158.000 lei, încasările fiind de 182.550.821 lei (64,47%).

75.97% 64,47%

Secțiunea funcționare Secțiunea dezvoltare

Cheltuielile pe anul 2021 au fost iniţial aprobate în sumă de 642.22,00 mii lei, iar la
31.12.2021 au ajuns la suma de 911.825,07 mii lei, cu o execuţie (plăţi) de 713.630,70
mii lei (78,26%). Cheltuielile bugetului local la secţiunea de dezvoltare au fost de
283.158.000 lei şi plăţile în sumă de 175.904.768 lei (62,12%).

78.26% 62,12%

Secțiunea funcționare Secțiunea dezvoltare
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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

85,85%
72,76%
99,73%
82,01%
82,36%
75,27%
87,10%
90,21%
72,89%
79,42%
87,08%
79,81%
93,17%

82,88%
 

Secțiunea dezvoltare

În anul 2021 s-au primit subvenţii de la bugetul de stat astfel: pentru susţinerea programului
național de dezvoltare locală: 278.006 lei; din venituri proprii ale Ministerului Sănătății către
bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații in urgență:
83.382 lei; pentru proiectele europene 14.635.842 lei. Sumele primite de la Uniunea Europeană
pentru prefinanţarea proiectelor europene cat si a plăților efectuate in anii anteriori au fost de
115.615.329 lei.

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

87,93%
78,68%
89,66%
89,45%
86,73%
77,15%
88,77%
88,68%
80,13%

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

85,73%
82,70%
41,26%
79,10%
18,48%

CONTUL DE EXECUȚIE DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE ȘI EXTERNE PE 
ANUL 2021

În anul 2021 Municipiul Galati a avut aprobat un împrumut în sumă de 100.000.000 lei din fondurile
rambursabile interne pentru plata lucrarilor de investitii . S-au facut trageri în suma de 91.223.986
lei (91,22%). 

C O N T U L
D E  E X E C U Ț I E  A  B U G E T U L U I  L O C A L



5

€149M

Proiecte 
finalizate

 finanțări nerambursabile 
proiecte finalizate și în 

implementare

*curs BNR la 31.12.2021: 
1 EUR = 4,9481 RON
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52
Proiecte în 

implementare

34
Proiecte depuse

și în evaluare

52
Proiecte PNRR

Din cele 37 de proiecte aflate în implementare în anul 2020, 5 proiecte au fost 
finalizate în anul 2021. 

Din cele 54 proiecte depuse sau aflate în evaluare în anul 2020, 19 proiecte se află 
deja în etapa de implementare în anul 2021.  

€38M
 finanțări nerambursabile 

proiecte depuse și în 
evaluare

€333M
 valoare proiecte Planul 
Național de Redresare și 
Reziliență al României

 

F O N D U R I
Ș I  F I N A N Ț Ă R I  E X T E R N E



Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1.,
Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel
dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1
din Municipiul Galați, Cod SMIS: 122620
Valoarea proiectului: 2.747.753,07 
lei cu TVA.
Data finalizării: 31.10.2021.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
REGIONAL 2014 – 2020

PROGRAM URBACT III - REȚELE DE 
BUNE PRACTICI

Axa 3. Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A
– Clădiri rezidențiale.

Creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe D din cartierul
Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21
din municipiul Galați. Cod SMIS: 117881
Valoarea proiectului: 2.019.550,46 
lei cu TVA.
Data finalizării: 31.07.2021.
Axa prioritară 10. Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale, Prioritatea
de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1b 

Apelul de Bune Practici, tema Creșterea
Capacității.

BLUACT - BLUegrowth cities in ACTion
Valoarea proiectului: 70.421,61 
euro cu TVA.
Data finalizării: 04.06.2021.

PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL 
DUNĂREA

Axa prioritară 2: O regiune a Dunării
responsabilă din punct de vedere al
mediului și culturii, Obiectiv Specific 2.2. 

Rediscover - Redescoperirea, expunerea
și exploatarea moștenirii evreiești
ascunse din Regiunea Dunării 
Valoarea proiectului: 191.525,60 
euro.
Data finalizării: 31.05.2021.

Reabilitare si modernizare Școala
Gimnazială nr. 33 Galați, Cod SMIS:
120783
Valoarea proiectului: 6.475.057,45 
lei cu TVA.
Data finalizării: 31.08.2021.
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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 dedicat sprijinirii
obiectivelor SUERD.

Creșterea performanței energetice bloc G2,
str. Constructorilor nr.10, a bloc G3 și a
blocului C6C, str. G-ral Dragalina nr. 6, Cod
SMIS: 124422
Valoarea proiectului: 5.984.163,61 lei.   
Perioada de implementare: 11.06.2020-
31.12.2022. 

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.
Perioada de implementare: 10.07.2020–
31.07.2021.

Creșterea performanței energetice 
 blocurile 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.
Perioada de implementare: 31.07.2020–
31.03.2022.

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

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
REGIONAL 2014-2020

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

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.
Perioada de implementare: 10.11.2020–
31.03.2022. 

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. 
Perioada de implementare: 21.02.2020-
31.08.2022.

Anvelopare unități de învățământ – Liceul
Tehnologic „Anghel Saligny“, Cod SMIS:
121231
Valoarea proiectului: 1.912.267,5 lei.
Dată semnare contract: 18.03.2020.
Perioada de implementare: 18.03.2020–
30.06.20212. 

Anvelopare Școala Gimnazială „Gheorghe
Munteanu” Galați, Cod SMIS: 122000
Valoarea proiectului: 1.929.774,52 lei. 
Perioada de implementare: 19.03.2020–
31.03.2022.

Anvelopare Școala Gimnazială nr. 17, Cod
SMIS: 122001
Valoarea proiectului: 2.162.707,42 lei.
Perioada de implementare: 18.05.2020-
30.06.2022.

P a g i n a  1 2  

P R O I E C T E
Î N  I M P L E M E N T A R E
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Reabilitarea și eficientizarea energetică
Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu”
CORP C1+C3, Cod SMIS: 137365 
Valoarea proiectului: 2.151.437,93 lei.
Perioada de implementare: 28.07.2021-
28.02.2023. 

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: 14.09.2021-
31.03.2023 

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: 25.10.2021-
31.03.2023 

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Școlii Gimnaziale nr. 29, Cod SMIS: 137358 
Valoarea proiectului: 1.853.506,09 lei.
Perioada de implementare: 15.09.2021-
31.01.2023

Modernizare și reabilitare Școala
Gimnazială nr. 28, Galați, cod SMIS:
124982 
Valoarea proiectului: 12.975.107,97 lei.
Perioada de implementare:  06.04.2021-
30.04.2023.

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Grădiniței cu program prelungit nr. 30, Cod
SMIS: 137376
Valoarea proiectului: 5.993.175,18 lei. 
Perioada de implementare: 15.06.2021-
28.02.2022.

Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Grădiniței cu program prelungit „Motanul
Încălțat”, Cod SMIS: 137350 

Valoarea proiectului: 1.081.933,66 lei.
Perioada de implementare: 20.10.2021-
31.03.2023

Reabilitare și eficientizare energetică
Grădinița cu program prelungit „Codruța”,
Cod SMIS: 137447 
Valoarea proiectului: 1.094.819,09 lei.
Perioada de implementare: 16.07.2021-
28.02.2022. 

Reabilitare și eficientizare energetică
clădiri str. Traian nr. 254, Cod SMIS:
137446
Valoarea proiectului: 12.808.259,85 lei.
Perioada de implementare: 14.09.2021-
28.02.2023.

Reabilitarea și eficientizarea energetică
Spitalul Clinic Obstetrică Ginecologie
„Buna Vestire”, Cod SMIS: 137349
Valoarea proiectului: 8.636.371 lei.
Perioada de implementare: 25.08.2021-
31.03.2023. 
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Axa prioritară 4. Sprijinirea Dezvoltării
Urbane Durabile, Prioritatea de investiții
4.e, Obiectivul specific 4.1. Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile reședință
de județ prin investiții bazate pe planurile
de mobilitate urbană durabilă. 

Modernizare linii tramvai și carosabil
străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918,
Cod SMIS: 121363
Valoarea proiectului: 104.373.966,18 lei.
Perioada de implementare: 23.04.2019–
28.02.2022.

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.
Perioada de implementare: 10.09.2019–
31.07.2022.



Achiziție mijloace de transport public –
tramvaie 18m – 10 buc., Galați, în
parteneriat cu MDRAP, Cod SMIS: 128117
Valoarea proiectului: 95.223.800 lei. 
Perioada de implementare: 01.01.2019–
31.12.2022.

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

Achiziționare mijloace de transport
nepoluante - 8 tramvaie noi, Cod SMIS:
122514
Valoarea proiectului: 53.629.016 lei. 
Perioada de implementare: 13.03.2020-
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. 
Perioada de implementare: 11.12.2018–
31.12.2022.

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,
reducerii poluării aerului și promovării
măsurilor de reducere a zgomotului. 

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

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.

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 proiectului: 7.017.694,51.
Perioada de implementare: 23.12.2019–
30.06.2022.
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Extindere și modernizare variantă
ocolitoare a Municipiului Galați, Cod SMIS:
120243 
Valoarea proiectului: 354.620 lei.
Perioada de implementare: 12.03.2019–
31.08.2022.

Axa Prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii
sanitare și sociale, Prioritatea de investiții
8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de
sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace și
izolate, Operațiunea A – Ambulatorii 

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.
Perioada de implementare: 05.08.2019–
31.05.2023.
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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. 
Perioada de implementare: 29.11.2019–
31.07.2022.

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.
Perioada de implementare: 19.04.2018–
31.07.2022.

Punerea în valoare a sitului arheologic
Tirighina–Barboși, Cod SMIS: 119952
Valoarea proiectului: 22.328.395,39 lei.
Perioada de implementare: 18.12.2018–
31.01.2023.

Axa Prioritară 6. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță
regională, Apel dedicat sprijinirii
obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1
- Interconectarea regiunii Dunării a
Strategiei Uniunii Europene pivind
regiunea Dunării
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Reabilitarea, extinderea și dotarea
Ambulatoriului de specialitate al Spitalului
de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați,
Cod SMIS: 127674
Valoarea proiectului: 14.545.756,74 lei. 
Perioada de implementare: 07.11.2019–
30.09.2022.

Relocarea, reabilitarea, modernizarea și
dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de
Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”
Galați, Cod SMIS: 123682
Valoarea proiectului: 16.223.981,03 lei.
Perioada de implementare: 03.03.2020–
31.12.2022.

Axa Prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii
sanitare și sociale, Prioritatea de investiții
8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești de urgență,
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe 

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. 
Perioada de implementare: 24.06.2019–
28.02.2022.

Axa prioritară 9. Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban, Prioritatea
de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub
responsabilitatea comunității, obiectivul
specific 9.1. (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: 21.04.2021-
30.06.2022. 

Reabilitare și modernizare bloc PEXCO, Cod
SMIS: 134159 
Valoarea proiectului: 6.412.479,42 lei. 
Perioada de implementare: 19.07.2021-
30.04.2023.

Modernizare și reabilitare Școala
Gimnazială nr. 16 - corp C1, Cod SMIS:
134161
Valoarea proiectului: 2.030.160,8 lei.
Perioada de implementare: 11.02.2021-
30.09.2022. 

Reabilitare și modernizare Școala
Gimnazială nr. 18, Cod SMIS: 134162
Valoarea proiectului: 2.617.656,79 lei.
Perioada de implementare: 16.04.2021-
28.02.2023.

Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR),
Cod SMIS: 134164 
Valoarea proiectului: 9.613.081,87 lei.
Perioada de implementare: 28.05.2021-
30.04.2022.

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: 7.05.2021-
31.03.2023.



Amplasare stații reîncărcare vehicule
electrice, cod 42GES
Valoarea proiectului: 3.336.755,54 lei.
Perioada de implementare: 15.04.2020–
15.02.2022.

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: 16.07.2021-
15.07.2022. 

Axa Prioritară 10. Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale, Prioritatea de
investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1.
Creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc
crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Reabilitare și modernizare Școala
gimnazială „Ștefan cel Mare” Nr. 13, Cod
SMIS: 122068
Valoarea proiectului: 10.027.881,45 lei. 
Perioada de implementare: 29.11.2019–
28.02.2022.

Modernizare și reabilitare Școala
gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galați,
Cod SMIS: 120287
Valoarea proiectului: 11.538.601,01 lei. 
Perioada de implementare: 23.04.2019–
30.06.2022.

Modernizare și reabilitare Școala
Gimnazială „Grigore Teologul”, Cod SMIS:
122069
Valoarea proiectului: 4.867.568,46 lei. 
Perioada de implementare: 05.08.2019-
30.09.2022.

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

AGENȚIA FONDULUI PENTRU 
MEDIU

 

PROGRAMUL URBACT III

Program URBACT III, Rețele de Planificare
a acțiunilor pentru faza a II-a de
implementare 

Urb-En-Pact: Urban Energy Pact, Etapa II
Valoarea totală a proiectului: 53.950 euro.
Perioada de implementare: 14.05.2020–
13.05.2022.
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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.
Perioada de implementare: 22.10.2021-
31.12.2022

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.
Perioada de implementare: 28.07.2021-
31.12.2022
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PROGRAM OPERAȚIONAL 
ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020

 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
REGIONAL 2014-2020

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, Apel 2020

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: selectat pentru finanțare.

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: selectat pentru finanțare.

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: selectat pentru finanțare.

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: selectat pentru finanțare.

P R O I E C T E
Î N  E V A L U A R E
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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: selectat pentru finanțare.

Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 . 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: selectat pentru finanțare.

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

Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe - bloc M1, b-dul G.
Coșbuc nr. 3, Țiglina II, municipiul Galați,
Cod SMIS: 137459
Valoarea proiectului: 6.693.324,13 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 15.06.2020.
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.

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: selectat pentru finanțare.

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: selectat pentru finanțare.

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: selectat pentru finanțare.

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: selectat pentru finanțare.

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: selectat pentru finanțare.

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. 

R a p o r t  A n u a l  2 0 2 1 P a g i n a  1 9  



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.
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: selectat pentru finanțare.

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: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.

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: evaluare tehnico-
financiară. 

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 
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Valoarea proiectului: 1.163.386,32 lei.
Perioada de implementare: 40 de luni.
Data depunerii: 11.08.2020.
Stadiul evaluării: evaluare tehnico-
financiară. 

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: evaluare tehnico-
financiară. 

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: evaluare tehnico-
financiară. 

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: selectat pentru finanțare.

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.



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: admis după verificarea
administrativă și a eligibilității.
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE 
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, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv
specific 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: 52.785.374,80 lei.
Perioada de implementare: 16 luni.
Data depunerii: 27.11.2020.
Stadiul evaluării: admis după evaluarea
tehnico-financiară.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE 

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.



ADMINISTRAȚIA FONDULUI 
PENTRU MEDIU

Modernizare iluminat public Strada Traian
(Tronson Strada Tecuci - Strada Cetățianu
Ioan), Strada Domnească, Bulevardul
George Coșbuc (Tronson Strada Brăilei -
Strada Henri Coandă), Strada Regiment 11
Siret, Strada Portului, Strada Oltului,
Bulevardul Brăilei (Tronson Inelul de
Rocadă - Drumul de Centură, Tronson
Bulevardul George Coșbuc - Strada
Domnească), Strada Saturn (Tronson V),
Bulevardul Dunărea (Tronson IV), Acces
Plaja Dunărea, Strada Oțelarilor și
Bulevardul Galați (Tronson I), Municipiul
Galați
Valoarea proiectului: 1.883.456,71 lei.
Data depunerii: 16.11.2021

Reabilitare și modernizare Școala
Gimnazială nr.10 
Valoarea proiectului: 10.324.828,00 lei.
Data depunerii: 22.10.2021

Reabilitare Școala Gimnazială nr. 5 - Corp
1 Școală
Valoarea proiectului: 4.037.566,66 lei.
Data depunerii: 18.11.2021

Reabilitare Școala Gimnazială nr. 5 - Corp
2 Grădiniță
Valoarea proiectului: 1.883.456,71 lei.
Data depunerii: 18.11.2021

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

Eficiență și eficacitate în administrația
publică locală prin integritate
Valoarea proiectului: 347.671,78 lei.
Data depunerii: 29.06.2021
Stadiul evaluării: selectat pentru finanțare.
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PLANUL NAȚIONAL DE
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL
ROMÂNIEI 

Componenta 1. Managementul apei

Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și
canalizare în aglomerări mai mari de 2 000
de locuitori echivalenți, prioritizate prin
Planul accelerat de conformare cu
directivele europene

Extindere, modernizarea și reabilitarea
rețelelor de apă și canalizare în municipiul
Galați (P59 +P64)
Valoarea proiectului: 70.204.082,00 euro. 

Conectarea la apă și canalizare a străzilor
din Valea Orașului
Valoarea proiectului: 408.163,00 euro.

Componenta 2. Păduri și protecția
biodiversității 

Investiția 1. Campania națională de
împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri
urbane

Împădurire terenuri degradate din
municipiul Galați si reconstrucția lor
ecologică (zona centură, zona intrare
dinspre Braila dig)
Valoarea proiectului: 3.061.224,00 euro. 

Reorganizare teren autobază str. George
Coșbuc
Valoarea proiectului: 10.000.000,00 euro.

Componenta 3. Managementul deșeurilor

Investiția 1.b. Construirea de insule
ecologice digitalizate

Implementare a procedurilor de lucru
pentru sprijinirea tranziției spre economia
circulară        la           nivelul       instituțiilor 
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subordonate Primăriei Municipiului Galați
Valoarea proiectului: 306.122,00 euro. 

Soluții inteligente de tip IoT pentru
colectarea deșeurilor
Valoarea proiectului: 1.000.000,00 euro.

Amenajare și modernizare puncte colectare
deșeuri (conform SF Amenajare puncte de
gunoi - varianta SMART)
Valoarea proiectului: 9.183.673,00 euro.

Investiția 1.c. Construirea de insule
ecologice digitalizate

Sistem integrat de gestionare a DCD
(deseuri din constructii si demolari)
inclusiv componenta de recuperare
materiale
Valoarea proiectului: 5.102.041,00 euro.

Investiția 1.d. Construirea instalațiilor de
reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini
ţintele de reciclare din pachetul de
economie circulară

Modernizarea stației de sortare și
compostare de la Barboși
Retehnologizarea stației de sortare și
compostare de la Barboși și asigurarea
accesului la rețelele tehnico edilitare
Valoarea proiectului: 3.000.000,00 euro.

Componenta 5. Valul Renovării

Investiția 1. Instituirea unui fond pentru
Valul renovării care să finanțeze lucrări de
îmbunătățire a eficienței energetice a
fondului construit existent

Teatrul Dramatic - Creșterea eficienței
energetice și consolidare
Valoarea proiectului:3.061.224,00 euro.

Reabilitare si refuncționalizare
cinematografe (4 cinematografe)
Valoarea proiectului: 70.000.000,00 euro.



Modernizare si extindere Teatrul Muzical
”Nae Leonard”
Valoarea proiectului: 70.000.000,00 euro.

Palatul Gheorghiu - Creșterea eficienței
energetice și consolidare. Reabilitare
imobil Strada Domnească, Nr. 24-Palatul
Gheorghiu
Valoarea proiectului: 4.000.000,00 euro. 

Consolidare săli de clasă Colegiul Național
Vasile Alecsandri
Valoarea proiectului: 5.000.000,00 euro.

Liceul Vasile Alecsandri-Creșterea
eficienței energetice și consolidare 
Valoarea proiectului: 4.285.714,00 euro.

Eficientizarea energetică și consolidarea
clădirilor din patrimoniul municipiului
Galați 
Valoarea proiectului: 40.404.040,40 euro.

Modernizare și reabilitare Colegiul
Național „Costache Negri”
Valoarea proiectului: 12.000.000,00 euro.

Basarabiei 4 (fost sediu Transurb)
Valoarea proiectului: nedeterminată. 

Componenta 6. Energie
 

Investiția 1. Noi capacități de producție de
energie electrică din surse regenerabile

Panouri solare Tirighina (SF prin proiectul
Urb En Pact)
Valoarea proiectului: 5.000.000,00 euro. 

Reorganizare teren autobază str. George
Coșbuc
Valoarea proiectului: nedeterminată. 

Componenta 10. Fondul local
 

Investiția 1.1. Mobilitatea urbană verde -
înnoirea parcului de vehicule destinate
transportului public
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Achiziția de mijloace de transport
electrice/hidrogen în parcul de
autovehicule gestionate de autoritatea
publică locală
Valoarea proiectului: 30.612.000,00 euro.

Extindere infrastructură troleibuze
Valoarea proiectului: 15.000.000,00 euro.

 
Componenta 10. Fondul local

 
Investiția 1.4. Mobilitatea urbană verde -
asigurarea de piste pentru biciclete și alte
vehicule electrice ușoare la nivel

Galați VeloCity - Sistem integrat de
mobilitate alternativaăde tip bike sharing
(P195)
Valoarea proiectului: 2.500.000,00 euro.

 
Investiția 2. Construirea de locuințe pentru
tineri și pentru specialiști din sănătate și
învățământ

Locuințe sociale Drumul Viilor
Valoarea proiectului: 4.081.633,00 euro.

Relocarea depozitelor primăriei și
construire de locuințe (str. Florilor, str.
Tunelului, str. Zimbrului)
Valoarea proiectului: 10.204.082,00

Construire, reabilitare, modernizare
locuințe sociale și responsabilizarea
cetățenilor în ceea ce privește utilizarea
infrastructurii și spațiului public
Valoarea proiectului: 5.100.000,00 euro.

Investiția 3. Reabilitarea moderată a
clădirilor publice pentru a îmbunătăți
furnizarea de servicii publice de către
unitățile administrativ teritoriale

Spațiu fiscalitate
Sediu Buletine, pașapoarte și alte clădiri
ale PMG
Valoarea proiectului: nedeterminată.

 



Investiția 4. Elaborarea/actualizarea în
format GIS a documentelor de amenajare a
teritoriului și de urbanism

Actualizare si digitalizare PUG Municipiul
Galati - Informații complete la un click
distanță
Valoarea proiectului: 1.734.694,00 euro.

Componenta 11. Turism și cultură 
 

Investiția 1. Promovarea celor 12 rute
turistice/culturale

Punerea în valoare a sitului arheologic
Cavoul roman
Valoarea proiectului: 2.000.000,00 euro. 

Tirighina - Barboși (pentru zona care nu a
fost cuprinsă pe POR 2014-2020)
Valoarea proiectului: nedeterminată. 

Biserica Precista
Valoarea proiectului: nedeterminată. 

Componenta 13.  Reforme sociale 

Investiția 2. Reabilitarea, renovarea și
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru
persoanele cu dizabilități

Centru de zi pentru persoanele adulte cu
dizabilități
Valoarea proiectului: 543.265,31 euro. 

Centru de servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru
persoane adulte cu dizabilități
Valoarea proiectului: 1.418.571,43 euro. 

Componenta 15. Educație 

Investiția 1. Construirea, echiparea și
operaționalizarea a 110 creșe

Construirea a 3 creșe noi
Valoarea proiectului: 2.040.816,00
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Investiția 2. Înființarea, echiparea și
operaționalizarea a 412 servicii
complementare pentru grupurile
defavorizate

Educația timpurie de nivel ante-preșcolar
și preșcolar, învățământ primar și
secundar
Valoarea proiectului: 10.000,00 euro.

 
Investiția 3. Dezvoltarea programului
cadru pentru formarea continuă a
profesioniștilor care lucrează în servicii de
educație timpurii

Intervenții în domeniul combaterii
discriminării și promovării
multiculturalismului: campanii de
informare și conștientizare/ acțiuni
specifice în domeniul combaterii
discriminării și acțiuni de implicare activă
și voluntariat al membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea / acțiuni de
facilitare și mediere pentru identificarea și
consolidarea de parteneriate;
Valoarea proiectului: 200.000,00 euro.

Investiția 4. Sprijinirea unităților de
învățământ cu risc ridicat de abandon
școlar

Campanii de informare și conștientizare
care vizează desegregarea școlară,
combaterea abandonului școlar
Valoarea proiectului: 50.000,00 euro.

Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli
verzi și achiziționarea de microbuze verzi

„e-School Bus” Flota de
autobuze/microbuze electrice si stație
încărcare pentru transportul elevilor din
Municipiul Galati
Valoarea proiectului: 8.000.000,00 euro.

 



Investiția 11. Elaborarea/actualizarea în
format GIS a documentelor de amenajare a
teritoriului și de urbanism

Acțiuni integrate în domeniul furnizării de
servicii, combaterii discriminării și
promovării multiculturalismului, educației,
ocupării forței de muncă și asistență
juridică.
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Valoarea proiectului: 500.000,00 euro.
 

Investiția 14. Echiparea atelierelor de
practică din unitățile de învățământ
profesional și tehnic

Licee tehnologice
Valoarea proiectului: nedeterminată. 
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NUMĂR PROIECTE  INVEST IȚ I I  ÎN  
CURS  DE  REAL IZARE  202 1  (PE  

CATEGORI 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).

BUGET  INVEST IȚ I I  ÎN  CURS  DE
REAL IZARE  202 1

Investiții recepționate 
și în curs de realizare

Proiecte de 
investiții 

recepționate

Proiecte de 
investiții în curs de 

realizare

86M
RON

56.3M
RON

60.3M
RON

47.7M
RON

31.1M
RON

A.
35.1%

B.
29.7%

C.
13.5%

D.
13.5%

E.
8.1%

Atragerea de fonduri europene rămâne o
prioritate. În anul 2021 Primăria
municipiului Galați a semnat contracte
de finanțare din fonduri externe cu o
valoare de peste 92 de milioane de lei. Se
află însă în evaluare și alte proiecte, iar
valoarea acestora depășește 197
milioane de lei. În ce privește proiectele
ce se află deja în diverse faze de
implementare, la sfârșitul acestui an
sunt înregistrate investiții cu fonduri
externe de aproximativ 730 de milioane
de lei.
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I N V E S T I Ț I I
R E A L I Z A T E  Ș I  Î N  C U R S  D E  

R E A L I Z A R E



69,7M
Valoare investiții recepționate 

22,9%
din proiectele actuale de investiții ale 

municipiului Galați au fost 
recepționate parțial sau integral în 

anul 2021 .

281,7M
Valoare investiții în curs de realizare

 
RON  

 

 
RON  

 

„2021 a fost anul în care am reușit împreună să ducem la bun sfârșit
proiecte de care Galațiul avea cu adevărat nevoie și pe care gălățenii le
așteptau de multă vreme. Dintre acestea amintim reamenajarea Plajei
Dunărea, achiziția de autobuze hibrid și de tramvaie noi, primele din
ultimii 40 de ani. Au fost complet modernizate străzile Siderurgiștilor
și 1 Decembrie 1918, și am construit noi săli de sport pentru elevi. În
plus, am demarat anul acesta și programul de lucrări pentru
modernizarea a 13 cartiere. Toate aceste lucruri au fost posibile cu
sprijinul și încrederea gălățenilor”

Ionuț Florin Pucheanu 
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Anvelopare, reabilitare, modernizare
grădinițe, școli, licee

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: 4.967.071,04 lei.
Recepția lucrărilor: august 2021.

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: 5.567.848,76 lei 
Recepția lucrărilor: aprilie 2021. 

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

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: 13.898.989,72 lei.
Recepția lucrărilor: martie 2021. 

Modernizare locuri de joacă
Obiectivul proiectului: 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
modernizarea locurilor 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: 6.009.944,44 lei 
Recepția lucrărilor: ianuarie - mai 2021.

I N V E S T I Ț I I
F I N A L I Z A T E
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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: 699.712,43 lei.
Recepția lucrărilor: martie 2021. 

Infrastructura stradală și de transport,
sistematizare și resistematizare 

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. 

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: 4.444.544,33 lei.
Recepția lucrărilor: februarie 2021.  

Construire, modernizare, reabilitare
utilități tehnico-edilitare

Refacerea rețelei de canalizare a
„Centrului multifuncțional de servicii
sociale”
Obiectivul proiectului: necesitatea și
oportunitatea investiției apar ca urmare a
deselor defecțiuni de la rețeaua de
canalizare, ce creează disfucționalități
majore în funcționarea centrului
multifuncțional de servicii sociale și a
gradului de confort și civilizație a
locuitorilor acestuia. 
Bugetul investiției: 379.974,59 lei. 
Recepția lucrărilor: decembrie 2021. 

Rampe de acces pentru persoane cu
handicap locomotor
Obiectivul proiectului: montarea
platformelor pentru transportul
persoanelor cu dizabilități în locațiile din
str. Oțelarilor - bl. M, str. M. Sadoveanu -
bl. G, str. Traian - bl. A4 (din cauza
diferenței de nivel la intrarea în bloc),
respectiv montarea de rampe pentru
celelalte locații care se vor realiza pe
domeniul public.
Bugetul investiției: 200.534,12 lei.
Recepția lucrărilor: în curs de recepție. 
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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: 2.412.676,98 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 9 luni.
Recepția lucrărilor: august 2021. 

Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea
Obiectivul proiectului: realizarea unui
Complex Acvatic multifuncțional cu plajă
urbană, prin: Clădire de acces - Casă
Poartă de acces, 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, 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.
Recepția lucrărilor: iulie 2021 (parțială).
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Reabilitare 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. 
Finalizare estimată: iulie 2022. 

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.
Finalizare estimată: iulie 2022.  

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.
Finalizare estimată: aprilie 2022.  

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. 
Finalizare estimată: decembrie 2022. 

Centrul medical de permanență, Micro 20,
Strada Furnaliștilor (sc. 38)
Obiectivul proiectului:  refacerea
trotuarelor degradate, termoizolarea
pereților exteriori, schimbarea tâmplăriei
existente, înlocuirea totală a distribuției
instalației de încălzire centrală și de apă
caldă menajeră, refacerea tencuielilor
exterioare degradate, compartimentare
spațiu, lucrări de modernizare a instalației
de iluminat și a instalației electrice lucrări
necesare obținerii avizului ISU. 
Bugetul investiției: 1.736.711,45 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 10 luni.
Finalizare estimată: decembrie 2022. 

I N V E S T I Ț I I
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Construire, modernizare, reabilitare
utilități tehnico-edilitare

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 2023. 

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 în următoarele zone: str. V. . Cârlova;
str. Dr. Răutu; str. Siderugiștilor nr. 5, bloc
PS1A-PS1B; str. Banatului sprestr.
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. 

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: martie 2022. 

Stație de epurare ape uzate cartier Dimitrie
Cantemir 
Obiectivul proiectului: construirea unei
stații de epurare care să asigure deversarea
apelor uzate.
Bugetul investiției: 2.766.458,61 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local, finanțare
guvernamentală.
Durata estimată a proiectului: 24 luni. 
Finalizare estimată: mai 2022. 

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. 
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Construire depozit 
Obiectivul proiectului: 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. 

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.
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. 
Finalizare estimată: decembrie 2022. 

Consolidare mal aferent imobil str. Cuza
nr. 46
Obiectivul proiectului: dispunerea unui zid
de sprijin din beton armat, cu contraforți în
aval pe toată lungimea proprietății, în
continuarea zidurilor din zidărie de piatră
existente, vegetalizarea și împădurirea
versantului prin lucrări de uniformizare a
suprafeței terenurilor în pantă, lucrări de
protecție a taluzului,lucrări de preluare și
evacuare controlată a apelor prin
realizarea unui dren
Bugetul investiției: 1.653.098,85 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local .
Durata estimată a proiectului: 12 luni. 
Finalizare estimată: decembrie 2022. 
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Reabilitare rețea apă str. Domnească -
tronson str. Eroilor - str. Gării
Obiectivul proiectului: înlocuirea rețelelor 
 și a branșamentelor cu conducte noi,
dimensionare corespunzător; se vor înlocui
hidranții de incendiu supraterani.
Bugetul investiției: 2.010.419,54 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
Durata estimată a proiectului: 12 luni. 

Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn
50mm și colector canalizare Dn 300mm
alee Marea Neagră 
Obiectivul proiectului: reabilitarea rețelei
de apă și canalizare, precum și a
branșamentelor de apă și canalizare;
aducerea terenului (carosabil, trotuare) la
starea inițială.
Bugetul investiției:  413.871,143 lei 
Sursa de finanțare: bugetul local.
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
Durata estimată a proiectului: 12 luni. 

Amenajare gura de evacuare în râul Siret a
apelor uzate din stația de epurare 
Obiectivul proiectului: se derulează lucrări
de construire a unei stații de epurare,
precum și lucrări de modernizare a
instalației de canalizare din cartierul
Dimitrie Cantemir. Apele uzate menajere
nu sunt epurate, fiind deversate direct în
râul Siret, iar colectorul de canalizare are
căminele de vizitare deteriorate. În zona
colectorului, malul nu este protejat și
obturează gura de varsare, iar pentru
finalizarea sistemului de canalizare este
necesară completarea rețelei efluent
existente din zona digului până la varsarea
în râul Siret și amenajarea unei guri de
evacuare/vărsare în râul Siret conform
normativelor tehnice în vigoare.
Bugetul investiției: 1.418.081,66 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local.
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
Durata estimată a proiectului: 12 luni. 



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

Modernizare Alee Pietonală zonă cuprinsă
între Strada Navelor și Parc Elice (Alee
pietonală  P-uri)
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, înlocuirea mobilierului urban 
 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.
Finalizare estimată: decembrie 2022. 

 

R a p o r t  A n u a l  2 0 2 1 P a g i n a  3 7  

Amenajare Parc Strada Anghel Saligny -
Strada Basarabiei 
Obiectivul proiectului: amenajarea unei
piațete publice în fața hangarului,
amenajarea de alei pietonale și 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, 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.
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
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, 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.
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
Durata estimată a proiectului: 14 luni. 





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.
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
Durata estimată a proiectului: 14 luni.
Finalizare estimată: iulie 2023.  

Consolidare și modernizare pod din beton
armat situat în Galați Calea Smîrdan (DJ
251) în zona intersecției cu str. Filești
Obiectivul proiectului: lucrări
infrastructură pod prin realizarea unei
fundații indirecte pe piloți și radier, lucrări
suprastructură cu realizarea unei pârtii
carosabile și a două trotuare, amenajarea
și pereerea fundului albiei și a malurilor
râului în zona podului; pentru siguranța
circulației pietonale se va realiza un
parapet pietonal.
Bugetul investiției: 3.878.334,90 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Stadiu: aprobarea documentației tehnico-
economice.
Durata estimată a proiectului: 8 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,
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
dotare, 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 2022. 

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,
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. 

Modernizare Străzi Valea Orașului
Obiectivul proiectului: înlocuire rețea apă,
canalizare, iluminat public, canalizație
subterană pentru cabluri, suprastructură
drum și trotuare pentru străzile: G.Enescu,
Plevnei, Spaniolă, Decebal, Vadu Carabuș,
Olteniței, Vămii, Siretului, Leului. 
Bugetul investiției: 4.062.207,74 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local și
finanțare guvernamentală.
Durata estimată a proiectului: 12 luni. 
Finalizare estimată: iulie 2022. 
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Anvelopare, reabilitare, modernizare
grădinițe, școli, licee

Redimensionarea instalației electrice
Colegiul Național de Industrie Alimentară
„Elena Doamna”
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”
Bugetul investiției: 138.982 lei.
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 3 luni.
Finalizare estimată: decembrie 2021.

Instalaţii de detectare, semnalizare și
avertizare incendiu la Grădinița cu
Program Prelungit „Prichindel”
Bugetul investiției: 195.327 lei,
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata estimată a proiectului: 3 luni. 
Finalizare estimată: decembrie 2021. 

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” -
Corp D: Sală de sport 
Buget: 1.936.170 lei 
Sursa de finanțare: bugetul local.
Durata proiectului: 12 luni.

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: martie 2022.

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.

Anvelopare Liceul Teoretic „Dunărea”
Bugetul investiției: 2.076.066,94 lei. 
Sursa de finanțare: bugetul local, finanțare
europeană.
Durata proiectului: 12 luni.
Finalizare estimată: iunie 2022.

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

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.
Finalizare estimată: iunie 2022.
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Pentru repararea și întreținerea sediilor
care aparțin unității administrativ
teritoriale s-au alocat fonduri în valoare
de 256.957,08 lei pentru un număr de 10
contracte. În anul 2021 s-a derulat 1
acord cadru cu valoarea de 124.000 lei
privind montarea centralelor termice la
apartamentele proprietate ale
municipiului Galați. 

REPARAȚII SEDII

Pentru repararea imobilelor (fond
locativ, spații cu altă destinație), care
aparțin unității administrativ teritoriale
s-au alocat fonduri în valoare de
503.656,82 lei, cu un total de 42
contracte.

REPARAȚII IMOBILE ȘI SPAȚII CU 
ALTĂ DESTINAȚIE

Pentru repararea bazelor sportive care
aparțin unității administrativ teritoriale
s-au alocat fonduri în valoare de
286.286,24 lei, fiind derulate 7
contracte.

REPARAȚII BAZE SPORTIVE
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Valoarea lucrărilor de reparații curente la
unitățile de învățământ din municipiul
Galați au fost de 6.875.545,64 lei,
reprezentând un număr de 81 contracte.

REPARAȚII UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

lucrări de reparații trotuare și parcări
str. Saturn, 
reparații linii  de tramvai între Piața
Energiei și Depou Tramvai, 
reparații carosabil str. E. Văcărescu, 
reparații parcare str. Brăilei nr. 30. 

S-au alocat fonduri în valoare de 
 4.062.145,85 lei pentru:

SITUAȚIA CONTRACTELOR 
ATRIBUITE ÎN ANUL 2021

Ca urmare a producerii accidentelor de
teren rezultate în urma ploilor
torențiale, s-a impus luarea de măsuri
urgente de refacere a zonelor afectate,
fiind alocat un buget în valoare totală de
3.163.877,01 lei. 

REPARAȚII CONFORM HOTĂRÂRII 
COMITETULUI PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ NR. 8/2021

SITUAȚIA LUCRĂRILOR ATRIBUITE SERVICIULUI PUBLIC ECOSAL 

Lucrare
Parcări
Frezare-
plombare
Accidente de
teren 
Balastări
Trotuare

Suprafață mp
25.000
33.418

 
 
 

3.871
4.945

 

Valoare lei
4.371.279
3.843.074

 
800.407

 
356.086
445.116

 
 

Lucrare
Marcaje
rutiere (incl.
parcări)
Montare
indicatoare
Reparații
semafoare

Suprafață mp
54.459

 
 
 
 

Valoare lei
4.371.279

 
 

2.139.021,17
 

200.500
 
 

R E P A R A Ț I I
Î N T R E Ț I N E R E  I M O B I L E

R E P A R A Ț I I
S T R Ă Z I



În anul 2021 s-a ajustat structura reţelei de
transport, concomitent cu aplicarea unei noi
politici tarifare (lei/călătorie versus lei/oră).
Traseele de tramvai, din cauza lucrărilor de
reabilitare a infrastructurii, au fost asigurate
cu autobuze până la data de 31 octombrie. 
 Tot în anul 2021 s-a finalizat achiziția a 20
de autobuze hibride conform Contractului nr.
57354/19.03.2020  în valoare de 44.680.000
lei fără TVA) și achiziția a 8 tramvaie
conform Contractului nr. 173511/21.09.2020
(33.600.000 lei fără TVA), urmând ca pentru
anul 2022 să se urmărească actualizarea
Strategiei privind transportul Public în
Municipiul Galați pentru perioada 2021 -
2027, cât și cooperarea cu Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației ca partener în vederea
achiziţiei a 10 tramvaie noi din fonduri
nerambursabile cu termen de finalizare 2023. 

La data de 31.12.2021 erau eliberate un număr
de 2.009 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

104
autobuze pe 

29 
trasee

18
troleibuze pe 

2 
trasee

3
trasee dedicate 

exclusiv elevilor 
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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

În anul 2021 s-a realizat furnizarea de
energie termică pentru încălzire în
perioada iernii pentru aproximativ 6000
de utilizatori prin 24 puncte termice
modernizate și transformate în centrale
de cartier. Totodată, s-a coordonat şi
organizat funcţionarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice cu
respectarea indicatorilor de calitate, a
termenelor şi parametrilor cantitativi şi
calitativi şi de protecţia mediului.
Activitatea s-a concretizat în 4 contracte
privind: mentenanța, verificarea și
supravegherea funcționării centralelor
termice proprii, demontarea
echipamentelor,  instalațiilor și rețelelor
termice din puncte termice preluate de
CL Galați, dezafectarea conductelor de
agent termic nefuncționale, cu o valoare
totală de 2.721.810,61 lei (cu TVA).

ALIMENTARE CU ENERGIE 
TERMICĂ

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, în august 2021 s-au executat
lucrări în valoare de 3.465.625,93 lei cu
TVA. În anul 2021 s-au realizat instalații
de iluminat public prin montarea de
stâlpi de beton, aparate de iluminat
asimetrice dotate cu tehnologie LED
pentru 10 treceri de pietoni. Pentru anul
2021 s-a realizat un iluminat festiv
profesional și calitativ.

În realizarea contractării energiei
electrice s-au derulat procedurile prin
Bursa Română de Mărfuri, fiind încheiat
pentru anul 2021 contractul cu furnizorul
EON ENERGIE ROMANIA SA.

ILUMINAT PUBLIC
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Primăria Municipiului Galați, în vederea
menținerii unui oraș curat,
monitorizează operatorul serviciului de
salubritate, Serviciul Public Ecosal
Galaţi, în derularea următoarele tipuri de
activități: măturatul străzilor şi
trotuarelor; spălatul străzilor;
întreţinerea curăţeniei pe străzi, în
parcuri şi la locurile de joacă; răzuirea
depunerilor din rigole.

în anul 2021, suprafețele salubrizate de
către Serviciul Public Ecosal Galați au
fost în medie de 244369 mp/zi, iar
întreținerea curățeniei s-a realizat în
medie, pe o suprafață de 72986 mp/zi,
conform situațiilor de lucrări. Valorile
sunt relativ asemănătoare cu cele
realizate în anul 2020.

În anul 2021 au fost efectuate 9676 ore de
măturat mecanizat față de cele 10496
realizate în anul 2020. 

Pentru salubrizarea mecanică a
trotuarelor, Serviciul Public Ecosal Galați
a achiziționat 2 mături mecanice Green
Machine

SALUBRIZARE

în anul 2021 activitatea de dezinsecție s-
a desfășurat în lunile mai, iunie, iulie,
august și s-a realizat atât cu elicopterul
(3 etape) cât și la sol (4 etape). Suprafața
acoperită a fost de 6800 ha. 

Atât pentru dezinsecția la sol cât și
pentru cea aeriană s-au folosit substanţe
biodegradabile, avizate de Ministerul
Sănătății, respectiv: ”Vectobac WG”,
”Solfac Trio EC 200”, ”Aqua K-othrine
200 EC”, ”K-othrine EC 84” și ”Exit 100
EC”. 

DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE
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suprafețe salubrizate

244.369 mp/zi 

măturat mecanizat

9676 h

Activitatea de dezinsecție la sol a fost
realizată de Serviciul Public Ecosal Galați,
în calitate de operator autorizat, iar
echipamentele folosite au fost: atomizoare,
generator ULV, tun ceață termică. 

Pe parcursul anului 2021 activitatea de
deratizare a avut loc în lunile martie și
iunie. Aceasta a fost realizată de către
Serviciul Public Ecosal Galați, operator
autorizat D.D.D., iar momeala folosită a
fost „BRODITEC P50”. 

buget dezinsecție și deratizare

1.1 M lei

A D M I N I S T R A R E A
D O M E N I U L U I  P U B L I C  Ș I  P R I V A T



începând cu luna ianuarie s-a
intervenit periodic pentru
dezinfectarea sediilor Primăriei din
Municipiul Galați și a centrelor de
vaccinare, cu ajutorul
nebulizatoarelor cu pulverizare ULV
și al dispozitivelor automate de
nebulizare.
din luna martie s-a reluat umplerea
dispenserelor montate pe domeniul
public în zonele intens circulate
precum parcurile și instituțiile de
interes public.

Pentru limitarea îmbolnăvirilor cauzate
de infecția cu Coronavirus (COVID-19)
Unitatea Administrativ Teritorială Galați
a continuat să desfășoare ample acțiuni
de dezinfecție, pe tot parcursul anului
2021, prin Serviciul Public Ecosal Galați,
în calitate de operator autorizat D.D.D.,
astfel:

Substanța folosită ca dezinfectant în
cazul nebulizatoarelor cu pulverizare
ULV a fost Zafral H, în cazul celor două
dispozitive automate a fost Nocolyse, iar
pentru umplerea recipientelor din
dispenserele montate pe domeniul public
Phago Gel, toate substanțele sunt avizate
de Ministerul Sănătății. 

Bugetul alocat pentru această activitate a
fost de 104.749 lei cu TVA.

DEZINFECȚIE
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Comandamentul de deszăpezire a
asigurat, indiferent de starea vremii,
posibilitatea intervenţiei urgente cu un
număr de aproximativ 207 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. 

Pe durata zilei Serviciul Public Ecosal
Galaţi a acţionat pentru deszăpezirea
manuală şi cu utilajele din dotare, în
mod prioritar intervenind pentru
deszăpezirea punctelor gospodăreşti,
deszăpezirea staţiilor de autobuz şi a
trecerilor de pietoni şi intersecţiilor,
apoi a trotuarelor, iar S.C. Apă Canal S.A.
a asigurat colaborarea prin deszăpezirea
gurilor de scurgere. Cantitatea de
material antiderapant împrăștiată a fost
de 2316 tone. 

Bugetul alocat pentru activitatea de
deszăpezire și combatere a poleiului a
fost de 1477012 lei cu TVA. Pentru
deszăpezirea și combaterea poleiului pe
trotuare s-a acționat atât manual cât și
mecanizat cu motocultoare, valoarea
prestației fiind de 61059 lei, TVA inclus.

COMBATERE POLEI ȘI 
DESZĂPEZIRE
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Deşeurile menajere se colectează zilnic
de la punctele de colectare, săptămânal
din zona de case, iar de 4-5 ori pe
săptămănă se intervine în vederea
eliminării depozitelor clandestine
neautorizate de deșeuri.

Deşeurile selective se colectează zilnic de
la punctele de colectare și săptămănal în
zona de case. De asemenea, există două
Puncte Verzi de colectare a deșeurilor
electrice, electronice și electrocasnice,
acumulatori fără a atinge fluxul de
colectare a deșeurilor provenite de la
populație, dar și posibilitatea acordată
persoanelor fizice domiciliate în
Municipiul Galați de a depozita deșeuri
provenite din construcții și demolări. 

Totodată, rata de spălare/igienizare a
recipientelor pentru colectarea
deșeurilor, amplasate în municipiul
Galați, a fost de 2,5 ori/lună pentru
fiecare locației în parte. 

Pe parcursul anului 2021 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, iar în zona locuințelor
individuale au fost distribuiți saci
personalizați pentru colectarea selectivă
a deșeurilor.

Nu în ultimul rând, a fost lansată o
procedură de achiziție cu privire la
modernizarea unui număr de 150 de
puncte colectare deșeuri, procedură ce
include achiziția și montajul unor
module (Figura 12) cu gură de vizitare
pentru depozitarea deșeurilor acționată
mecanic printr-o pedală (monitorizarea
video a acestor platforme, racordarea la
rețeaua de canalizare și altele, fiind
realizate 10 astfel de puncte de colectare
moderne).

COLECTARE ȘI TRANSPORTARE 
DEȘEURI MENAJERE POPULAȚIE

Împreună cu Poliția Locală s-au
desfășurat mai multe acțiuni pentru
identificarea și înștiințarea
proprietarilor pentru a dispune măsuri
de salubrizare cât și acțiuni de
monitorizare și verificare a persoanelor
responsabile de depozitarea ilegală a
deșeurilor. S-au desfășurat acțiuni de
salubrizare a domeniului public acolo
unde s-au constat că pe terenurile
menționate sunt depozitate în mod
necontrolat deșeuri rezultate din
construcții sau alte tipuri de deșeuri.

În perioada 01.01.2021-31.10.2021 la
stația de sortare de la Barboși s-au
balotat şi compactat 199,98 to de deşeuri
din sticlă, 123 to de deşeuri din plastic,
287,65 to de deșeuri PET, 642,60 to de
deșeuri din hârtie și carton, 6,22 to
deșeuri din aluminiu, astfel: 

În anul 2021 s-a valorificat un total de
543,4 tone deșeuri, față de 1592,7 to
deșeuri reciclabile valorificate în anul
2020. 

COMPACTAREA DEŞEURILOR DIN 
CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

0 250 500 750

Sticlă 

Plastic 

PET 

Hârtie/ Carton 

Aluminiu 

TONE DEȘEURI BALOTATE ȘI 
COMPACTATE 2021 VS 2020

199,98 to

398 to

123 to
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287,65 to
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690 to
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5,12 to



Pe parcursul anului au fost capturați 666
câini, adoptați 241 câini, eutanasiați pe
motive medicale 38 câini și au decedat
243 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 2021
fiind cazați 865 de câini. Prin programul
de sterilizare gratuită s-a intervenit
asupra unui număr de 658 de câini și 16
pisici. 

În anul 2021 au funcționat un număr de
17 fântâni arteziene în perioada 16 aprilie
- 31 octombrie și un număr de 69 cișmele
publice, alte 3 fiind montate pe poziție și
vor funcționa din sezonul viitor.

În anul 2021 au fost sesizate 704 vehicule
din care 109 vehicule au fost ridicate de
către Primăria Galaţi, 38 dintre acestea
fiind trecute în proprietatea UAT Galaţi
urmând a fi predate către o societate
specializată pentru casare.

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 320.000 lei (cu
TVA), față de 350.000 lei (cu TVA)
cheltuiți în anul 2020. 

 

ÎNTREȚINERE SPAȚII PUBLICE În anul 2021 Societatea Gospodărire
Urbană S.R.L. a efectuat lucrări de
intervenţie asupra rădăcinilor de copaci
rămase pe domeniul public în urma
tăierilor de copaci din: parcuri, scuaruri,
cartiere de locuinţe, aliniamente stradale
şi unităţi de învăţământ, în număr total
de 381 cioate, față de 280 cioate în anul
2020. 

S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. a
intervenit asupra arborilor uscați,
îmbătrâniți, scorburoși, a celor care
prezintă pericol de prăbușire și a celor
care produc deteriorări asupra
locuințelor prin lovirea pereților,
geamurilor, acoperișurilor, deteriorarea
trotuarelor aferente acestora, avarierea
autoturismelor aflate pe domeniul public,
astfel: 223 tăieri arbori esență
moale,1259 tăieri arbori esență tare, 2594
fasonări, rezultând 665 mc de lemn
depozitat. 

Pentru activitatea de administrare și
întreținere a mobilierului urban, în anul
2021 s-a cheltuit suma totală de 835.000
lei (cu TVA), față de 545.000 lei (cu TVA)
în anul 2020. În perioada ianuarie -
decembrie 2021 s-a achiziționat și
montat mobilier urban, valoarea totală a
contractelor de achiziție fiind de
437.408,5 lei cu TVA.

În anul 2021 s-a semnat un nou Acord
Cadru privind prestarea de servicii de
pază şi monitorizare obiective, pentru o
perioadă de 36 de luni. Totodată, s-au 
 achiziţionat noi sisteme de supraveghere
video și mentenanță, în valoare totală de
99.464,96 lei (cu TVA). 
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premiul I - mașină electrică de tuns
iarba;
premiul II – foarfecă electrică de tuns
gardul viu;
premiul III – trimer electric + greblă;
mențiune I și II – 2 (două) seturi de
grădinărit.

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
2021, un număr total de 330 „Convenții
privind întreținerea spațiilor verzi” și 14
„Acorduri de colaborare”. Autoritatea
publică a efectuat lucrări de montare
panouri bordurate la 53 de Asociații de
proprietari într-un număr total de 4705
bucăți de plase pe spațiile care fac
obiectul încheierii convenției. 

În perioada 20 mai 2021 - 09 iulie 2021
Primăria Municipiului Galați a organizat
concursul aprobat „Galați, orașul meu,
orașul nostru” între asociațiile de
proprietari/locatari din municipiul
Galați care au încheiat convențiile
menționate. Competiția a avut drept scop
evidențierea și premierea celor mai
întreținute spații verzi în vederea
îmbunătățirii aspectului urbanistic și
promovarea spiritului civic constructiv
al cetățenilor municipiului Galați.

La concurs s-au înscris 13 asociații de
proprietari. Premiile oferite au fost
produse/obiecte destinate lucrărilor de
întreținere a spațiilor verzi, respectiv:

Asociația de proprietari nr. 767 a fost
desemnată câștigătoarea Concursului,
clasată pe Locul 1 cu 97,8 puncte din 100.

PROTECȚIA MEDIULUI

Consiliul Local al municipiului Galați a
aprobat aderarea Municipiului Galați la
organizația non-profit Asociația
cimitirelor semnificative din Europa
(ASCE), cu obiectivul promovării
Cimitirului „Eternitatea” în Europa, ca
parte fundamentală a patrimoniului
umanităţii. ASCE oferă de altfel
consultanţă şi idei de proiecte ce ar
putea fi derulate cu finanţare europeană
pentru restaurarea şi întreţinerea
cimitirelor, pentru cercetare, aplicarea
de noi tehnologii sau promovarea
cimitirelor ca parte a moştenirii
culturale.

·La nivelul municipiului Galați politica de
parcare s-a demarat în 2021, un prim pas
fiind aprobarea în cadrul ședinței din 24
iunie 2021 a Consiliului Local Galați a
proiectului de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de atribuire a
locurilor de parcare din parcările de
reședință din municipiul Galați. În baza
Regulamentului de atribuire și în urma
finalizării lucrărilor de marcare și
numerotare a locurilor de parcare din
Mazepa I – zona 16 – subzona A și Micro
21 – zona 1 – subzona A, B și C, s-au
depus cererile pentru atribuirea unui loc
de parcare în parcarea de
domiciliu/reședință.

Prin buna colaborare între administrația
publică locală și societatea civilă
(ASOCIAȚIA UMANITARĂ GLORIA
EDUCATION FOUND) cu scopul
schimbării atitudinii oamenilor față de
mediul înconjurător, și pentru a
promova un stil de viață mai sănătos și
un mediu înconjurător mult mai sănătos,
în baza unui contract de sponsorizare s-
au plantat în parcul Selgros un număr de
aproximativ 10.000 de puieți de salcâm,
ulm și glădiță.
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Instituţia Arhitect Şef a urmărit
îndeplinirea obiectivelor propuse pentru
anul 2021 prin  adaptarea condiţiilor de
desfăşurare a activității 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.php și s-au asfișat la sediul
instituției. 

INSTITUȚIA ARHITECT-ȘEF
Etapa II – Studiu privind realizarea
retelei de pietonalizare in corelare cu
propunerile din planuri /
documentatii aprobate sau in curs de
aprobare aferentă documentaţiei de
urbanism „Actualizarea Planului
Urbanistic Zonal – Zone Construite
Protejate” municipiul Galaţi,
Etapa I – Stabilirea, delimitarea si
caracterizarea zonei studiate aferentă
documentaţiei de urbanism
„Actualizare Plan Urbanistic Zonal
pentru Faleza Dunării Galaţi”
municipiul Galaţi si a fost finalizat
Masterplan – Potential Natural si
Peisager din teritoriul municipiului
Galati aprobat prin HCL nr. 336 din
24.06.2021.

S-au parcurs: 

Au fost inițiate, au fost achiziționate și
încheiate contracte pentru servicii de
elaborare documentaţie de urbanism
„Plan Urbanistic Zonal – Centrul de
servicii sociale pentru persoane fără
adăpost din comunitatea marginalizată
str. Traian nr. 254” și servicii de
consultanță pentru realizarea „Strategiei
de Dezvoltare Teritorială Zonală
Periurbană/Metropolitană și Detaliere
Plan de Acțiune, Programe și proiecte
teritoriale și Indicatori de monitorizare
privind Zona Urbană Funcțională a
Municipiului Galați”. 

A R H I T E C T  Ș E F
U R B A N I S M  Ș I  P A T R I M O N I U

mailto:autorizatii@primariagalati.ro
mailto:arhitectsef@primariagalati.ro
https://www.primariagalati.ro/formulare/index.php


1600
certificate urbanism

70
dintre acestea au fost 

semnate și emise online

Au fost emise 14 avize de publicitate
temporara, 627 avize pentru acord
comercial, 3500 de Certificate de atestare
a edificării/extinderii construcției, 483
recepții la terminarea lucrărilor de
construire/desființare, 159 regularizări
de taxe - autorizații de construire, 659
comunicări finalizare lucrari, 238
verificări stadii lucrări
autorizate/desființate, 63 referate pentru
desființări construcții. 

Inventarul municipiului Galați conține
890 imobile/amplasamente și 956
apartamente. 

Orice persoana care are nevoie de
certificat de urbanism, potentiali
investitori sau cetateni din alte orase ale
tarii ori din strainatate nu trebuie sa mai
vina la primarie pentru depunerea
cererilor si documentelor necesare, ci
doar cu cateva click-uri acceseaza linkul
https://cu.primariagalati.ro/Urbanism/ .
Incepand din luna septembrie 2020
certificatul de urbanism este emis şi
comunicat solicitantului si 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.

CERTIFICAT DIGITAL 
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Atribuirea în folosință gratuită către
Fundația „Inimă de Copil” și
Societatea Națională de Cruce Roșie
din România – filiala Galați;
Transmiterea în concesiune către
Societatea Apă Canal SA a punctelor
termice în care se găsesc hidromodule
și sedii ale sectoarelor de apă și
canalizare; 
Închirierea către diferite asociații și
fundații.

”Servicii de realizare a
documentațiilor topografice și
cadastrale pentru imobilele cu
destinația de locuințe ANL (LOT 1) în
vederea intabulării acestora în cartea
funciară” – 384 apartamente, 
”Servicii de realizare a
documentațiilor topografice și
cadastrale pentru imobile ce aparțin
patrimoniului municipiului Galați
(LOT 2), în vederea intabulării
acestora în cartea funciară” pentru un
număr total de 1.178 apartamente,
proprietatea privată a municipiului
Galați. 

În anul 2021 a fost preluat de la
Societatea Calorgal S.A. a unui număr de
17 imobile (teren și construcție), care au
fost valorificate astfel: 

S-a continuat derularea Contractului nr.
50162/10.03.2020:

La începutul anului 2021 Serviciul
Închirieri a generat următoarele sume: 

3.2M
lei chirie teren garaj PF și PJ

5.2M
lei chrie teren construcții PF și PJ

P a g i n a  5 0  
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HCL 570 /20 1 9
Planul acțiunilor socio- 

culturale, sportive și civice 
pentru anul 2020

HCL 1 28 /202 1
Ghidul privind regimul 

finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate 
pentru activităţi culturale 

nonprofit de interes general

HCL 1 2 7 /202 1
 Ghidul privind regimul 

finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate 

pentru activităţi de 
dezvoltare a comunității 

locale nonprofit de interes 
general.AGENDA 

CULTURALĂ
AGENDA 

COMUNITĂȚ I I
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Începând cu anul 2021 a fost elaborat un set de măsuri pentru a stopa extinderea
pandemiei de Coronavirus, dar dinamica extraordinar de abruptă de la o zi la alta a
datelor privind extinderea infectărilor, dublată de acțiunile autorităților pentru
izolarea la domiciliu a populației și implicit a restrângerii severe a activităților
economice, culturale, etc., face ca setul de măsuri propuse, să sufere frecvent
modificări. Acest demers a generat anularea unor evenimente deja stabilite, 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,
și nu renunțarea la acesta. 

Beneficiar: ASOCIAȚIA WHY NOT US.
Proiect atribuit: „Streed Food Festival Galați”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 160.667 lei.
Eveniment cu tradiție ajuns deja la a patra ediție în
municipiul Galați, este dedicat promovării culturii
gastronomice locale și internaționale. Evenimentul
a avut loc în perioada 2 - 5 septembrie 2021 în
Grădina Publică.. 

Beneficiar: ASOCIAȚIA DANUBIANA GALAȚI. 
Proiect atribuit: „Parada Uniformelor Militare”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 43.265 lei.  
Evenimentul s-adesfășurat la sfârșitul lunii
septembrie, printr-o defilare pe arterele principale
ale orașului Galați, pentru a prezenta o filă de
istorie a secolului al IX-lea, din timpurile marelui
domnitor Al. I. Cuza, pârcălab de Galați.

Beneficiar: ASOCIAȚIA DODORONI.
Proiect atribuit: „Urban is fun”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 70.000 lei.
Proiectul presupune organizarea pe durata
întregului an calendaristic, în diferite locații cheie
ale orașului, evenimente urbane adresate copiilor și
tinerilor, care includ:  animație socio-educativă,
jocuri și desene pe asfalt, momente artistice de
tipul street dance, recitaluri live.
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Beneficiar: ASOCIAȚIA OPEN HUB GALAȚI
Proiect atribuit: „Treasure Galați”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 122.200 lei. 
Proiectul 1. s-a desfășurat în data de 23 noiembrie
în zona „Aleea de la P-uri”, și a presupus
descoperirea obiectivelor de patrimoniu cultural
din municipiul Galați. Evenimentul a luat forma
unei competiții de tip „căutare de comori” în cadrul
căreia jucătorii au primit mai multe indicii care i-a
condus la găsirea unui indiciu ascuns. Pilonul
principal al acestui proiect a constat în dezvoltarea
unei aplicații mobile „Treasure Galați” ce va
funcționa ca un tur virtual al orașului Galați, în care
utilizatorii vor descoperi pe harta orașului trasee
tematice în funcție de aria lor de interes, împărțite
pe locații/obiective precum: statui, sculpturi in fier,
case boierești, monumente istorice, parcuri, etc.

Beneficiar: CECAR - CORPUL EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA - FILIALA GALAȚI
Valoarea finanțării de la bugetul local: 85.000 lei. 
Proiectul a fost dedicat celebrării a un secol de la
reglementarea profesiei contabile în România.
Recepția a avut loc pe 13 iulie și a cuprins un
eveniment muzical format din momente artistice
care au fost susținute de către Laura Bretan, Vlad
Miriță și Raluca, precum și de către interpreți ai
Teatrului Național de Operă și Operetă ”Nae
Leonard” din Galați. Acest eveniment s-a bucurat
de prezența fizică a circa 300 de persoane, însă a
fost transmis live pe platformele de socializare.

Beneficiar: ASOCIAȚIA INNOVATION EDUCATION
LAB. 
Proiect atribuit: „Festivalul HTAG”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 160.475. 
Proiectul s-a desfășurat în perioada 2 - 25 august
2021 și a presupus realizarea a 11 picturi murale
(graffiti street art) de mari dimensiuni, pe clădiri
din diferite zone ale orașului. Etapa a 2-a a
festivalului a presupus organizarea unui work-shop
pentru artiștii gălățeni în devenire, în Grădina
Publică, în prezența unor nume sonore în acest
domeniu atât din România, cât și din străinătate. 
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Beneficiar: FUNDAȚIA COMUNITARĂ GALAȚI
Proiect atribuit: „SEMIMARATON”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 37.948 lei. 
Evenimentul s-a desfășurat pe data de 6 iunie, pe
Bulevardul Marea Unire. Alergătorii au sprijinit cele
7 cauze înscrise, reprezentate de organizații
nonguvernamentale din Galați și Berești, iar
susținătorii acestora au avut posibilitatea de a dona
o sumă de bani în sprijinul respectivelor cauze. 

Beneficiar: ASOCIAȚIA EDIT
Proiect atribuit: „ORA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 24.800 lei. 
Proiectul 1. -a desfășurat în luna octombrie - o dată
cu începerea anului școlar - în 3 unități de
învățământ din municipiul Galați, beneficiarii
direcți fiind aproximativ 400 de elevi din ciclul
primar (clasele a III-a și a IV-a). Obiectivul general
al proiectului a vizat promovarea educației rutiere
în rândul școlarilor, iar cursurile au fost concepute
astfel încât să-i antreneze pe copii să participe
activ și au fost susţinute de o echipă formată dintr-
un poliţist rutier și un formator. 

Beneficiar: CLUBUL SPORTIV ATLAS
Proiect atribuit: „CAMPIONATUL NAȚIONAL
INDIVIDUAL DE TENIS PENTRU
SENIORI/SUPERSENIORI +35 ”. 
Valoarea finanțării de la bugetul local: 96.000 lei. 
Un alt eveniment cu tradiție în municipiul Galați ,
aflat anul acesta la cea de-a patra ediție a fost
organizat de Federația Română de Tenis,
competiția fiind certificată internațional: gradul 3
ITF.

A G E N D A
C O M U N I T Ă Ț I I



FESTIVITĂȚI
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 2021, având în
vedere contextul epidemiologic actual,
festivitățile și ceremoniile nu s-au mai
desfășurat cu public, astfel Serviciul a
efectuat programarea telefonică a
solicitanților pentru a-și ridica premiul
în bani de la Casieria Primăriei
Municipiului Galați.

Număr cupluri premiate: 174. 
Buget alocat: 87.000 lei. 

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.

În perioada 17 - 19 septembrie 2021 a
avut loc Danube Rock Sounds Galați
2021 – eveniment cultural în aer liber,
organizat de Primăria municipiului
Galați în colaborare cu Teatrul Național
de Operă și Operetă "Nae Leonard" și
S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Scopul acestui proiect a fost crearea
unui cadru organizat de desfăşurare a
unui festival muzical care va ajuta la
promovarea creaţiei şi artei
interpretative naţionale şi
internaţionale, la un nivel artistic înalt
în rândul copiilor şi a tinerei generaţii.
Danube Rock Sounds a avut loc pe Plaja
Dunărea din Galați. Printre artiștii care
au concertat în cadrul festivalului se
numără nume cunoscute ca
Alternosfera, Cargo, Subcarpați, Coma,
Byron, Robin and the Backstabbers și
mulți alții.

CONCERTE
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CSM Galaţi este o structură sportivă cu personalitate juridică de drept public, instituţie
publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Galaţi. În luna aprilie, prin HCL
nr. 195/15.04.2021, au fost aduse o serie de modificări şi completări ale Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Galaţi, modificări necesare
pentru asigurarea cadrului optim de desfăşurare a activităţii Clubului Sportiv Municipal
Galaţi.
De asemenea, 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 Covid 19, a fost aprobată Hotărârea de Consiliul
Local nr. 93/24 02 2021 privind testarea RT-PCR-Covid 19 a unor participanţi la
activitatea sportivă din cadrul Clubului Sportiv Municipal 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 2021 finanţarea de la bugetul local a
10 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 Galați
 Asociația Club Sportiv Handbal-Art Galați
 Asociația Fotbal Club Sorin Balaban Galați
 Asociația Club Sportiv Fortuna Galați
 Asociaţia Club Sportiv Luceafărul Galați
 Asociaţia Clubul Sportiv Academia de Baschet Phoenix

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

10.
TOTAL:

STRUCTURI

2.000.000
900.000
150.000
10.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
150.000
3.265.000

SUME RON
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Parohia „Sfântul Vasile”
Parohia „Sfântul Nectarie”            
 (Centrul Social Medical)
Parohia „Întâmpinarea Domnului”
Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” 
Parohia „Capela Militară” 
Parohia „Sfânta Parascheva” 
Parohia „Sfântul Mucenic Haralambie” 
Parohia „Sfânta Ana” 
Biserica Creștină Evanghelică  
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” 
Parohia „Sfântul Antonie cel Mare”
Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni”
Parohia „Sfinții Gherman și Casian” 
Parohia „Sfinții Împărați”
Biserica Catolică
Mănăstirea „Sfânta Treime”
Biserica Reformată 
Parohia „Sfântul Pantelimon”
Parohia „Nașterea Maicii Domnului”

1.
2.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

 
TOTAL

STRUCTURI

În anul 2021 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

40.000
130.000 

200.000
50.000
200.000
275.000
220.000
200.000
12.000
80.000
100.000
100.000
75.000
80.000
35.000
75.000
28.000
80.000
100.000

2.000.000

SUMA
RON

În ceea ce privește relația cu unitățile de
cultură aflate sub autoritatea Consiliului
Local al municipiului Galați Serviciul
Învățământ a făcut demersurile ca
programele minimale de la cele trei teatre
să fie aprobate în ședința de Consiliu
Local din data de 21.12.2021.

TEATRE

Având în vedere potențialul turistic pe
care îl oferă Dunărea și faptul că Galațiul
este oras la Dunăre a fost realizată
documentația în vederea atestării ca
stațiune turistică de interes național a
municipiului Galați. La începutul anului
2022, va fi transmisă documentația la
Ministerul ECONOMIEI, ANTREPRENO-
RIATULUI ȘI TURISMULUI în vederea
atestării ca stațiune turistică de interes
național a municipiului Galați.

TURISM
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277
burse de 

performanță în 
valoare de 250 

lei/elev/lună în anul 
2021 față de 215 

lei/elev/lună în anul 
2020 

7186
burse de merit în 

valoare de 150 
lei/elev/lună în anul 
2021 față de 57 lei/ 

elev/lună în anul 
2020

28
burse de studiu în 

valoare de 100 
lei/elev/lună în anul 
2021 față de 50 lei/ 
elev/lună în 2020

478
burse ajutor social 
în valoare de 100 

lei/elev/lună în anul 
2021 față de 50 lei/

elev/lună în anul 
2020

Acordarea burselor reprezintǎ o formǎ de
sprijin material vizând atât protecţia socialǎ
cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate
foarte bune la învǎţǎturǎ şi disciplinǎ.  În anul
2021, comparativ cu anul 2020, cuantumul
burselor a crescut în medie cu 94,75%, iar
numărul total al elevilor beneficiari a crescut
în medie cu 13,33%. 

ACORDAREA BURSELOR

În anul 2021, conform HCL nr.
403/29.07.2021 privind premierea elevilor
din învățământul preuniversitar de stat din
municipiul Galați, au fost premiați 2 elevi
care au obținut media 10 la examenul de
BACALAUREAT din sesiunea iunie-iulie 2021
și 5 elevi care au obținut media finală 10 la
examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ,
valoarea totală a premiilor fiind de 14.000
lei. 

ELEVI DE 10 
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Finanţarea din bugetul local al Municipiului Galaţi a cheltuielilor pentru participarea
Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” în cadrul proiectului “Program de outdoor, creșterea
performanțelor școlare”, în cuantum de 24.400 lei, reprezentând 2% din valoarea
proiectului. 

Finanţarea din bugetul local al Municipiului Galaţi a cheltuielilor pentru participarea
Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” în cadrul proiectului “Fii respectat, activ și
responsabil!”, în cuantum de 20.760 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului

Finanţarea din bugetul local al Municipiului Galaţi a cheltuielilor pentru participarea
Liceului Tehnologic “Carol I” în cadrul proiectului “Elevi pregătiți pentru viitor!”, în
cuantum de 15.696 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului. 

Finanţarea din bugetul local al Municipiului Galaţi a cheltuielilor pentru participarea
Liceului de Transporturi Auto “Traian Vuia” în cadrul proiectului “Continuă să înveți și vei
avea succes!”, în cuantum de 22.518 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului, din
capitolul 65.02 - învățământ.

Finanţarea din bugetul local al Municipiului Galaţi a cheltuielilor pentru participarea Școlii
Gimnaziale nr. 17 în cadrul proiectului “C.E.I. de azi – liderii de mâine”, în cuantum de
20.681 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului, din capitolul 65.02 - învățământ.

FINANȚĂRI ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Asocierea în consorţii şcolare le permite
unităţilor de învăţământ preuniversitar să
utilizeze în mod optim infrastrucutra
pentru educaţie şi să beneficieze de
resurse materiale şi umane în comun. Prin
HCL 602 din 24 11 2021 a fost înființat
Consorțiului școlar între Liceul
Tehnologic “Paul Dimo” Galaţi și Școala
Gimnazială „Mihai Viteazul” Galați.

CONSORȚII ȘCOLARE

HCL nr. 156/31.03.2021 privind
asocierea Municipiului Galați cu
Universitatea "Dunărea de Jos",
Facultatea de Științe Juridice, Sociale
și Politice
HCL nr. 508/29.09.2021 privind
asocierea dintre Municipiul Galați și
Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Galați. 

În anul 2021 au fost aprobate în Consiliul
Local: 

ASOCIERI
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Acordarea ajutorului social, conform Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările
ulterioare
Beneficiari: 370 familii. 

Acordarea alocaţiei pentru susţinerea
familiei, conform Legii 277/2010, cu
modificările și completările ulterioare
Beneficiari: 340 familii. 

Acordarea ajutorului de urgenţă, conform
HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea
condițiilor de acordare a ajutoarelor de
urgență familiilor și persoanelor singure
aflate în situație de necesitate sau alte
situații deosebite - ajutor pentru
medicamente, transport în vederea
efectuării de tratamente medicale, decesul
unei persoane care nu beneficiază de nici o
altă formă de protecție socială, tichete
sociale cu ocazia sărbătorilor legale (Paşti și
Crăciun)
Beneficiari: 4 familii (ajutor
înmormântare), 401 familii (tichete sociale
în valoare de 100 lei - Paști), 504 familii
(tichete sociale în valoare de 100 lei -
Crăciun).

Acordarea ajutorului pentru plata
cheltuielilor de înmormântare, conform
Legii nr. 416/2001, cu modificările și
completările ulterioare
Beneficiari: 10 familii. 

Acordarea ajutorului de urgenţă constând în
lemne de foc pentru sezonul rece, 1
noiembrie 2021 - 31 martie 2022, conform
HCL nr. 486/29.09.2021
Beneficiari: 191 familii. 
 

 

 

Acordarea indemnizaţiei/stimulentului
pentru creşterea copilului, conform OUG nr.
111/2010, cu modificările și completările
ulterioare 
Beneficiari: 4.286 familii. 

Consiliere socială și educațională a
părinților, informare asupra drepturilor
copilului și a obligațiilor pe care le au,
precum și a drepturilor de asistență socială
și a modalităților de obținere a acestora
Beneficiari: 23 copii reintegrați în familie,
1296 copii aflați în monitorizare

Acordarea stimulentului educaţional sub
forma de tichet social, conform Legii nr.
248/2015 privind stimularea participării în
învăţămăntul preşcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate, cu modificarile si
completarile ulterioare 
Beneficiari: 228 tichete sociale pentru 42
reprezentanți legali ai copiilor. 

 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

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.

S E R V I C I I
D E  A S I S T E N Ț Ă  S O C I A L Ă



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/reprezentanților
legali ai copiilor admiși în centru
(beneficiari indirecți).
Număr total beneficiari: 25 copii (6-14
ani).

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: 81 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.
Număr total beneficiari: 47 persoane.

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: 56 copii (3-14 ani).
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3
instituții de 

asistență socială

4
servicii sociale 
administrate

S E R V I C I I  S O C I A L E
S U B O R D O N A T E  

D I R E C Ț I E I  D E  A S I S T E N Ț Ă  S O C I A L Ă  G A L A Ț I
 



Centrul de Îngrijire și Asistență
Medico-Socială 

Centrul Alzheimer - serviciu social
destinat persoanelor diagnosticate cu
boala Alzheimer, aflate în situație de
dificultate extremă. 

Centrul Multifuncțional de Servicii
Socio-Medicale pentru Persoane
Vârstnice: 

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf.
Spiridon”
Număr total beneficiari: 99 vârstnici.

Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan
cel Mare și Sfânt” 
Număr total beneficiari: 60 vârstnici.

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale
Galați cuprinde:

Număr total beneficiari: 75 vârstnici.

 Număr total beneficiari: 27 persoane.  

Centrul de zi pentru persoane vârstnice:   
 70 beneficiari 
Compartimentul de îngrijire la domiciliu
persoanelor vârstnice:  97 beneficiari.

Centrul Medico-Social Pechea 
Număr total beneficiari: 90 persoane.

Centrul de Locuințe și Sprijin pentru
Tineri Galați ZIMBRU 1
Număr total beneficiari: 44 tineri. 

Centrul Multifuncțional pentru Tineri
aflați în situații de risc ZIMBRU 2 
Număr total beneficiari: 5 tineri. 

Centrul Multifuncțional de Servicii
Sociale pentru Tineri Galați
Număr total beneficiari: 50 tineri. 

Cantina de ajutor social
Număr beneficiari pe lună: 359 persoane. 
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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,
activități cultural-artistice, petrecerea
timpului liber; 
servicii socio-medicale;
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. 
sprijin pentru obținerea unui loc de
muncă;
sprijin în vederea accesării serviciilor de
consiliere și formare profesională
pentru îmbunătățirea competențele
profesionale; 
sprijin pentru înscrierea la cursuri de
recalificare; consolidarea deprinderilor
şi aptitudinilor de autogospodărire; 
pregătirea și distribuirea hranei calde
pe parcursul săptămânii și a hranei reci
pentru week-end, persoanelor aflate în
situații economico-sociale sau medicale
deosebite.  

Servicii  generale oferite: 

I N S T I T U Ț I I  D E  A S I S T E N Ț Ă
S O C I A L Ă  D E  D R E P T  P U B L I C  S U B  A U T O R I T A T E A  

C O N S I L I U L U I  L O C A L  G A L A Ț I
 



Centru de zi

Servicii de îngrijire la domiciliu
persoane adulte cu dizabilități

Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă
„Sf. Vasile cel Mare” - Centrul Rezidențial
de Fete „Sf. Vasile cel Mare”:
 Număr de beneficiari: 35 beneficiari;
 Valoare subvenție 2021: 369.410 lei.

Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă
„Sf. Vasile cel Mare” - Centrul
multifuncțional de servicii sociale
„Speranța”:
   Număr de beneficiari: 50 beneficiari;
 Valoare subvenție 2021: 409.000 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 2021: 159.500 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 2021: 200.200 lei.

Asociația Persoanelor cu Handicap
„Sporting Club” Galați: 

     Număr de beneficiari: 60 beneficiari;
     Valoare subvenție 2021: 138.000 lei. 

    Număr de beneficiari: 20 beneficiari;
    Valoare subvenție 2021: 46.000 lei. 

 

Fundația „Inimă de copil”:
  Număr de beneficiari: 25 beneficiari;
  Valoare subvenție 2021: 85.000 lei. 

Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centru
comunitar „La vale”:
  Număr de beneficiari: 35 beneficiari;
  Valoare subvenție 2021: 96.000 lei. 

Alianța Romilor din Județul Galați -
Centrul de sprijin social pentru romi:
 Număr de beneficiari: 40 beneficiari;
 Valoare subvenție 2021: 30.000 lei. 

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - servicii
de îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice:
 Număr de beneficiari: 75 beneficiari;
 Valoare subvenție 2021: 131.000 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 2021: 319.000 lei.

Asociația Multifuncțională Filantropică
„Sf. Spiridon” Galați - Centru de zi:
 Număr de beneficiari: 70 beneficiari;
 Valoare subvenție 2021: 478.500 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 2021: 371.800 lei.
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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, are ca scop promovarea
dezvoltării durabile a teritoriului
municipiului Galați prin intervenții în
zonele urbane marginalizate, care să
permită combaterea eficientă a sărăciei și a
excluziunii sociale, să pună în valoare
potențialul de dezvoltare locală și să ducă
la dezvoltarea economică și socială a
comunității. 
Sursa de finanțare: Programul operațional
capital uman - POCU - program
operațional regional de dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității.
Valoare proiect: 2.948.595,91 euro.
Bugetul DAS Galați: 1.311.633,47 euro. 

 

AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
energie termica în număr de 117;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
gaze naturale în număr de 621;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
combustibili solizi sau petrolieri în
număr de 179;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
energie electrică în număr de 181.

Octombrie 2020 - martie 2021

 

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
energie termica în număr de 311;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
gaze naturale în număr de 2865;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
combustibili solizi sau petrolieri în
număr de 345;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
energie electrică în număr de 585.
acestora li s-au adăugat suplimente
pentru încălzirea locuinței în număr
total de 5718. 

Octombrie 2021 - decembrie 2021

136
beneficiari ajutor financiar 
pentru achiziționarea unui 

sistem de încălzire și apă 
caldă alternativ celui 

centralizat

651
beneficiari 

stimulent financiar 
pentru copii nou 

născuți

P R O I E C T E
S O C I A L E

R a p o r t  A n u a l  2 0 2 1
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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.

Având în vedere evoluția situației
operative și riscurile identificate ca
urmare a pandemiei actuale, determinată
de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, activitatea polițiștilor locali a fost
direcționată pentru verificarea respectării
de către cetățeni a măsurilor preventive
impuse de starea de alertă instituită la
nivel național. Pe lângă aceste măsuri
preventive, polițiștii locali au desfășurat
activități ce au avut ca scop asigurarea
ordinii și liniștii publice, combaterea
fenomenului de cerșetorie și depistarea
persoanelor fără adăpost, asigurarea unui
cadru operațional necesar desfășurării în
condiții de siguranță a traficului rutier și
pietonal, respectarea legislației în
domeniul construcțiilor și afișajului
stradal, aplicarea legislației în vigoare pe
linie de protecția mediului și desfășurarea
unui comerț civilizat pe raza
municipiului.

Personalul Poliției Locale Galați a
desfășurat 4.148 acțiuni, atât cu efective
proprii, cât și în colaborare cu personal
din cadrul altor instituții publice cu
atribuții, a executat 11.365 activități de
patrulare, 4.735 controale, a soluționat
3.238 petiții și intervenit operativ pentru
rezolvarea unui număr de 4.653 sesizări
telefonice. Pe timpul acestor activități au
fost constatate încălcări ale actelor
normative, fiind aplicate 22.104 sancțiuni
contravenționale, în valoare totală de
5.225.818 lei, confiscate bunuri în valoare
de 13.722 lei și aplicate 12.306 puncte de
penalizare unor conducători auto.

 

 

CONSTATAREA FAPTELOR 
CONTRAVENȚIONALE 

S I G U R A N Ț A
C E T Ă Ț E A N U L U I
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Ordinea și siguranța publică în
municipiul Galați a fost asigurată de
către polițiștii locali din cadrul Secțiilor
nr. 1-5 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 8.856
de patrulări. Totodată, s-au derulat 2.810
de acțiuni cu caracter preventiv de
menținere a ordinii publice.

Au fost implementate Planurile de
măsuri: „Hibernal 2020 - 2021”;
„Siguranța elevilor în zonele adiacente
instituțiilor de învățământ 2021”;
„Respectarea normelor rutiere 2021”;
„Estival 2021”; „Grupuri de cartier 2021”;
„Gospodărirea municipiului 2021”;
„Siguranța rutieră pentru utilizatorii de
trotinete electrice și biciclete 2021”;
„Asigurarea climatului de ordine și liniște
publică, precum și de prevenire a
distrugerii mobilierului urban în parcuri și
locuri de joacă pentru copii”.

Au fost aplicate măsuri specifice pentru
prevenirea infectării populației cu noul
Coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada
stării de alertă, fiind desfășurate acțiuni
punctuale în parcuri, zone comerciale,
mijloace de transport în comun și alte
locuri aglomerate. Au fost desfășurate
activități de verificare a persoanelor
aflate în izolare la domiciliu și asigurate
măsuri de ordine și siguranță publică în
zona locațiilor unde se desfășoară
Campania de vaccinare împotriva
virusului SARS-CoV-2.

 

ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Activitățile de siguranță rutieră și
fluidizare trafic au fost asigurate de către
echipajele de poliție locală din cadrul
Serviciului Siguranță Rutieră, care au
desfășurat acțiuni cu efective proprii, cât
și în parteneriat cu personal din Poliția
Română sau organizate de către
administratorul drumului public. În
domeniul circulației rutiere au
desfășurat în general activități
preventive constând în 1.588 patrulări
auto cât și 1.195 acțiuni specifice. 

Au fost asigurate măsuri de siguranță
rutieră și fluidizare a traficului în zonele
cu risc ridicat de producere a
accidentelor rutiere sau în proximitatea
instituțiilor de învățământ, conform
Planurilor de măsuri „Siguranța în trafic
2021”; „Siguranța elevilor în zonele
adiacente instituțiilor de învățământ
2021” și „Siguranța rutieră pentru
utilizatorii de trotinete electrice și
biciclete”.

Au fost desfășurate acțiuni specifice în
diferite zone ale municipiului Galați în
vederea prevenirii răspândirii Covid - 19
pe perioada stării de alertă, atât cu
echipaje proprii, cât și cu polițiști din
cadrul Biroului Rutier al Poliției
Municipiului Galați. 

Au fost derulate acțiuni ocazionate de
unele evenimente desfășurate în diferite
locații, cu respectarea măsurilor de
prevenire a virusului SARS-Cov-2. 

 

 

SIGURANȚĂ RUTIERĂ ȘI
FLUIDIZARE TRAFIC
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S-a urmărit verificarea legalității
activităților comerciale desfășurate de
către persoanele fizice și juridice, în
piețe, complexe comerciale și diferite
zone publice, accent punându-se pe
prevenirea și protejarea populației
împotriva transmiterii și răspândirii
virusului SARS-Cov-2. În perioada de
referință s-au efectuat 981 de patrulări
în zonele de risc și fost efectuate un
număr de 1.887 de controale (406 la
societățile comerciale, 596 la persoanele
fizice și 885 - alte controale). Au fost
ridicate în vederea confiscării bunuri în
valoare de 9.692 lei, respectiv 6.480
țigări (buc.), 54 litri alcool, 673 produse
alimentare (kg) și 13 produse
nealimentare (buc.). Totodată au fost
ridicați în vederea confiscării 19.500 lei.
Pe linia evidenței persoanelor au fost
efectuate 119 activități specifice.

CONTROL ACTIVITĂȚI 
COMERCIALE

Au fost desfășurate verificări în vederea
soluționării unui număr de 739 sesizări
și petiții, repartizate la nivelul
serviciului, referitoare la executarea
unor lucrări de construcții sau afișaj
stradal. Totodată au fost efectuate
verificări la imobilele unde au fost
executate lucrări de construcții pentru
care au fost emise în lunile noiembrie –
decembrie 2020 și ianuarie – mai 2021
certificate de urbanism pentru intrare în
legalitate. 
S-a urmărit respectarea termenelor
măsurilor complementare dispuse prin
actele de control, întocmind în acest sens
documentațiile pentru sesizarea
instanței de judecată sau, după caz,
sesizarea Primăriei Municipiului Galați
pentru desființarea pe cale
administrativă a construcțiilor ilegale
executate pe terenul proprietatea
municipiului Galați 

DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
26,3 M

bugetul de venituri 
și cheltuieli al 
Poliției Locale 

Galați

Au fost efectuate, în total, 759 controale,
respectiv 479 la societăți comerciale, 110
la persoane și 73 - alte controale. Au fost
verificate și dispuse măsurile legale
împotriva operatorilor care nu au
încheiat contracte cu societățile de
salubrizare, au fost realizate acțiuni
pentru stabilirea măsurilor legale față de
persoanele fizice/juridice ce
abandonează deșeuri în zone predispuse
unor astfel de practici sau care ocupă
nelegitim spațiul verde și au fost
efectuate verificări în vederea
soluționării a 246  de sesizări ale
cetățenilor referitor la aspecte ce țin de
protecția mediului. 

PROTECȚIA MEDIULUI
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În perioada analizată, polițiștii locali au
constatat în flagrant 201 fapte de natură
penală, din care, 183 din oficiu și 18 la
plângerea prealabilă. Dintre acestea,  49
sunt infracțiuni judiciare, 5 sunt
infracțiuni economico-financiare și 147
sunt infracțiuni de altă natură. Pentru
fiecare caz în parte, făptuitorii, probele
și mijloacele de probă au fost înaintate pe
bază de proces - verbal organelor
competente pentru continuarea
cercetărilor.

Alte fapte Economico-financiare judiciare
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În perioada de referință au fost instituite
un număr de 8.023 măsuri
complementare: desființare construcții
executate ilegal (32); intrare în legalitate
(189); sistare lucrări (38); sesizarea
primăriei pentru desființare pe cale
administrativă (19); sesizarea
instanțelor judecătorești pentru
desființare (74); verificări imobile
proprietatea P.M.G. (549); executări
silite (44); desființare construcții pe
spațiul verde (5); suspendare activitate
comercială (28); dispozitive instituite
(1.287); somații ridicări auto (580);
notificări întocmite (216); întocmirea
documentației pentru autovehiculele
abandonate (215); invitații - evidența
persoanelor înmânate (10); afișări
efectuate (1893); alte activități evidența
persoanelor (2844).

MĂSURI COMPLEMENTARE

F A P T E  P E N A L E
Ș I  M Ă S U R I  C O M P L E M E N T A R E
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32.615 cărți de identitate;
1.917 cărți de identitate provizorii; 
1.275 reședințe. 

Serviciul Evidența Persoanei Galați are ca
principal obiect de activitate eliberarea
actelor de identitate. Astfel, 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 2021, au fost înregistrate 35.915
cereri pentru eliberarea actelor de
identitate. Au fost emise: 

Nou-născuți Acte deces Căsătorii Divorțuri operate
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3.260 nașteri, față de 3.141 în anul
2020. 
5.041 acte de deces față de 4.367 în anul
2020. 
1.525 acte de căsătorie față de 1.130 în
anul 2020. 
705 divorțuri operate față de 341 în anul
2020. 

În anul 2021 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 3777
persoane. În vederea actualizării
componentei locale a Registrului
Național de Evidență a Persoanelor au
fost luate în evidență: la naştere - 3.732
persoane, la dobândirea cetățeniei
române - 306 persoane, la schimbarea
domiciliului din străinătate în România -
3.245 persoane, fiind operate 5.030
comunicări de deces, 349 comunicări de
modificări privind statutul civil, 679
comunicări divort, și  2.602 comunicări
CRDS.
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E V I D E N Ț A
P O P U L A Ț I E I



G A L A Ț I U L
S E  D E Z V O L T Ă  A C C E L E R A T

              a fost anul în care am reușit să
concretizăm multe din proiectele importante
pentru oraș, care au adus schimbări majore în
infrastructura rutieră și de transport, în
sănătate și educație.

Orașul este categoric într-un proces accelerat
de dezvoltare în context regional, fapt ce va
aduce o deschidere fără precedent pe fondul
creșterii conectivității prin realizarea
infrastructurii necesare. Am modernizat cu
fonduri europene principalele axe ce
traversează orașul, centrul are acum un aspect
complet nou, oferind spații moderne de
relaxare și petrecere a timpului liber, au
început amplele lucrări de regenerare urbană a
cartierelor, sunt în curs numeroase lucrări de
modernizare a școlilor și a spitalelor din
administrarea municipalității. Anul acesta am
demarat și procedurile privind atragerea de
fonduri europene pentru modernizarea Falezei
Dunării. Toate acestea transformă orașul cu
fiecare zi într-unul modern și primitor. Iar
infrastructura regională modernă și facilitățile
urbane pe care Galațiul le oferă vor constitui cu
certitudine într-un viitor apropiat un punct de
atracție pentru investitori și turiști. 

Se cuvine să mulțumesc gălățenilor pentru
încredere și susținere, reiterând promisiunea de
a face din Galați orașul de care gălățenii să fie
mândri.

Ionuț  Florin Pucheanu
PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI

2021



STR .  DOMNEASCĂ NR.  54 
GALAȚI
TEL :  0236-307-700
FAX:  0236-461 -460

 

 

www.pr imar iagalat i . ro
 /pr imar iagl/
 @vis i t .ga lat i


