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2019 - ANUL REDEFINIRII URBANE

În fiecare an facem public,
conform legii, „Raportul privind starea
economică, socială și de mediu a
Municipiului Galați”, o sumă de date
similară unei radiografii detaliate a
activității pe care o desfășurăm și a
proiectelor pe care le implementăm în
comunitatea noastră.
Prin publicarea acestor date
de
către administrația
publică
locală asigurăm
transparența
cheltuielilor publice pentru a fi
cunoscute de cetățenii Galațiului, pe
al căror interes ne fundamentăm
activitatea, publicând cifre precise
despre modul în care se gestionează
și investesc fondurile publice locale.
Prezentăm,
anual, principalele
realizări, proiecte finalizate, dar și
obiective pe care le avem în vedere
pentru perioada următoare.
Proiectele cele mai importante pentru Galați vizează restructurarea și regenerarea
urbană. Iată că, pentru prima dată, există obiective de o importanță deosebită pentru un
oraș. Refacem tot ce ține de Centrul orașului, inclusiv pasajul pietonal neglijat de toate
administrațiile de până acum. Suntem aproape de finalizarea proiectului care redesenează
zona din proximitatea Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”, unde realizăm o nouă
arteră de circulație, înființăm noi locuri de parcare și amenajăm spații de relaxare și
petrecere a timpului liber pentru rezidenți și nu numai. Am finalizat, în anul 2018, lucrările
de restructurare urbană din apropierea Colegiului ”Costache Negri”, unde am creat, în locul
fostelor baterii de garaje, un loc de joacă pentru copii, alei de acces, locuri de parcare și
spații verzi amenajate modern.
Acordăm o atenție deosebită intrărilor în oraș. Aceste sectoare de drum au devenit
mai eficiente, împrospătate peisagistic, iar traficului rutier s-a decongestionat, micșorând
aglomerația și blocajele rutiere. Cea de la intrarea dinspre Brăila este finalizată deja, iar
cea de la intrarea în oraș dinspre Tecuci urmează să fie finalizată în primăvara anului 2019.
Acestea sunt cărțile noastre de vizită motiv pentru care intrările în oraș trebuie să arate că
Galați este un oraș prietenos, deschis și modern, cu oameni gospodari și civilizați.
Suntem preocupați permanent de infrastructura orașului, motiv pentru care
investim resurse importante în reabilitarea și întreținerea străzilor din municipiu. Este un
obiectiv pe care îl urmărim constant la pachet cu lucrările noi de investiții în infrastructură,
unele dintre ele derulate cu bani pe care i-am atras fie de la Guvern, prin Programul
Național de Dezvoltare Locală, fie de la Uniunea Europeană. Investim resurse importante și
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în infrastructura din subteran, în rețelele de apă și canalizare. Acesta este un obiectiv
prioritar ce angajează atât lucrările noi de investiții în infrastructură, cât și lucrările de
reabilitări și reparații.
Una dintre cele mai mari realizări, chiar dacă unii contestă acest lucru, este
renunțarea la cea mai mare gaură neagră a bugetului local – sistemul centralizat de
încălzire. Sunt singurul primar care mi-am asumat o astfel de decizie, conștient fiind că
populismul nu își are locul în administrarea corectă și eficientă a unui oraș. Am reușit să
asigurăm tuturor unităților de învățământ centrale termice proprii și să-i ajutăm pe cetățeni
să aibă propriul sistem de încălzire. Le-am oferit, în schimb, gălățenilor două soluții
eficiente: acordarea unui ajutor de 3.000 de lei pentru achiziționarea unui sistem alternativ
de producere a căldurii și posibilitatea racordării la microcentralele de cartier. Ani la rând
s-au irosit sume importante, milioane de euro, pentru a ține în funcțiune un sistem învechit,
ineficient și generator de pierderi.
Investim resurse financiare importante pentru modernizarea transportului public
local, în beneficiul cetățenilor. Achiziționăm mijloace de transport noi, implementăm
sistemul e-ticketing pentru o mai bună coordonare, transparență și eficientizarea acestui
serviciu. Pentru prima dată, modernizăm linii de tramvai și căile de rulare și extindem
rețeaua de transport electric.
Una dintre prioritățile actualei administrații este atragerea de fonduri europene
pentru dezvoltarea și modernizarea orașului. Obiectivul este de a nu rata nicio axă de
finanțare și a absorbi cât mai mulți bani europeni. Primăria a depus proiecte cu fonduri
europene de peste 1,4 miliarde de lei (aproximativ 300 de milioane de euro) pentru
obiective de investiții în toate domeniile.
Am făcut pași importanți pentru a transforma Galațiul în Smart City și am eliminat
pentru cetățeni și agenți economici o serie de pași birocratici în obținerea certificatului de
urbanism și autorizației
de construire.
Suntem
deschiși inițiativelor
gălățenilor,
suntem
atenți la nevoile lor și îi
considerăm partenerii
noștri în dezvoltarea
Galațiului.
Împreună
putem atinge toate
obiectivele pe care ni
le-am propus și le
putem oferi copiilor
noștri un oraș modern,
atractiv, în care să își
dorească să rămână, așa
cum am făcut-o noi.

PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI
IONUȚ FLORIN PUCHEANU
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Transparență instituțională, dialogul deschis cu cetățenii și mediul
de afaceri

Primăria Municipiului Galați menține o atitudine transparentă și manifestă deschidere
instituțională către cetățeni. În anul 2018, folosind mijloacele de comunicare în masă,
afișarea în cadru instituțional, beneficiind și de susținerea presei locale și naționale,
Primăria Municipiului Galați a comunicat constant activitatea administrației publice locale.
Comunitatea locală (atât presa, cât și cetățenii municipiului Galați) a fost informată
zilnic despre proiectele și activitatea desfășurată la nivelul Primăriei Municipiului Galați.
Pentru Primăria Municipiului Galați, atragerea cetățenilor în decizia publică
reprezintă unul din obiectivele de consultare publică de bază pentru dezvoltarea socială şi
economică a Galațiului.
În anul 2017 Primăria Municipiului Galați a primit un număr de 19 527 de petiții.
Instituția noastră nu are pe rol niciun proces de încălcare a dreptului de
petiționare al cetățenilor.
Au fost solicitate informații de interes public conform Legii 544/2001 de către 69 de
persoane fizice și 66 de persoane juridice.

Solicitări de informații de interes public
conform Legii 544/2001
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Liberul acces la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, a fost
asigurat prin intermediul Serviciului de Relații cu Publicul. Solicitările de informații de
interes public se referă la modul de utilizare a fondurilor instituției și la emiterea actelor
administrative.
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Primăria Municipiului Galați a oferit pentru informarea cetățenilor broșuri cu
informații asupra modului de acordare a subvenției de 3 000 lei pentru achiziționarea unui
sistem alternativ de furnizare a energiei termice. Au fost distribuite 250 de broșuri.
Petițiile cetățenilor au sosit și pe adresa de e-mail sesizari@primariagalati.ro. Au
primit răspuns 603 de sesizări transmise de către cetățeni. Solicitările cetățenilor au avut o
tematică diversă, tăierea abuzivă a arborilor sau necesitatea tăierii unor copaci bătrâni,
semnalarea unor gropi în carosabil, semafoare nefuncționale sau ocupare abuzivă a
domeniului public.
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Generală
506
1

165000

19527

0

59000
48173

20000

40000

60000

80000

100000 120000 140000 160000 180000
1
506

solicitări de audiență
trimiteri poștale

165000

petiții, sesizări, reclamații

19527

documente externe

59000

documente interne

48173

solicitări de audiență

trimiteri poștale

documente externe

documente interne

petiții, sesizări, reclamații

În cadrul audiențelor cererile au avut în mare parte solicitări de atribuire de locuințe
sociale, atribuirea de locuri de veci și alte probleme edilitare și sociale.

Dialogul cu mediul de afaceri
Primăria Municipiului Galați dorește dezvoltarea relației de parteneriat cu
organizațiile patronale, mediul universitar și societatea civilă pentru a înțelege mai bine
nevoile mediului de afaceri local.
Viitorul Galațiului este strâns legat de conceptul de dezvoltare sustenabilă, unde un
rol major aparține abordării pragmatice și inovatoare de dezvoltare organică cu actorii
economici și de a crea premise pozitive pentru antreprenori.
În cadrul demersului de promovare a schimburilor comerciale și al intensificării
cooperării economice, în data de 27 noiembrie 2018, municipalitatea gălățeană a fost gazda
unui eveniment de business la sediul instituției din strada Domnească nr. 54 – Romanian
Investment Zoom.
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Evenimentul a beneficiat de prezența mediului academic, a oamenilor de afaceri din
Galați, invitați fiind ambasadori acreditați în România și atașați comerciali ai
reprezentanțelor diplomatice.
Din partea Universității „Dunărea de Jos” au fost prezenți:
•
•
•
•
•

Conf. dr. Cezar Ionuț Bichescu – Prorectorul Universității „Dunărea de Jos”;
Prof. dr. ing. Camelia Vizireanu - Decan al Facultății Stiința și Ingineria Alimentelor;
Prof. dr. ing. Marian Bordei - Decan al Facultății de Inginerie;
Prof. dr. ing. Costel Iulian Mocanu - Decan al Facultății de Arhitectură Navală;
Conf. dr. ing. Gelu Gurguiatu - Decan al Facultății de Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică.

Din partea mediului de afaceri din Galați au participat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Doru Ginel Gaibăr – Damen Shipyards Galați;
Bogdan Dascălu – Prutul S.A.;
Marlena Cazamir - Mairon S.A.;
Pîrvu Elisei - Alfa Ceres Holding;
Ionel Borș – Arcelor Mittal;
Ion Mocanu – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați;
Cătălin Vasiliu – Administrația Zonei Libere Galați;
Andrei Lișinschi – Profiland - Intfor S.A..

Invitați din partea corpului diplomatic Primăria Municipiului Galați s-a bucurat de
participarea:
•
•
•
•
•

Excelența Sa Doamna Raja Jhinaoui Ben Ali, Ambasadoarea Tunisiei în România;
Excelența Sa Domnul Andrei Grinkevich, Ambasadorul Belarusului în România ;
Kadir Yazihan, Atașatul Comercial, Ministerul Comerțului din Turcia;
Miclos Szabo, Atașatul Comercial al Ambasadei Ungariei;
Barbu Mihăescu – Camera de Comerț Elveția-România.
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Prin evenimentul Romanian Investment Zoom, Primăria a reușit să faciliteze dialogul
dintre mediul academic, mediul de afaceri gălățean și posibilii investitori străini care s-au
arătat extrem de interesați de facilitățile Zonei Libere.
Un alt eveniment axat pe stimularea investitorilor în economia locală gălățeană
organizat de Primăria Galați în parteneriat CEETRUS România, a fost și evenimentul IMOFEST
2018, ce a avut scopul declarat de a aduce la aceeași masă, a discuțiilor, dezvoltatori
imobiliari privați şi administrația locală.
„Am dovedit, în ultimii ani, că suntem un partener predictibil şi vă asigur că veți
avea mereu în administrația locală din Galați un partener. Sunt deschis la orice fel de
discuții care să ducă la dezvoltarea acestui oraș. Ne dorim să investească în Galați atât
oameni de afaceri din oraș, cât şi din țară şi din străinătate.” Ionuț Florin Pucheanu Primarul Municipiului Galați.
Pentru prima dată, în municipiul Galați, administrația publică locală s-a implicat în
organizarea unui forum de promovare a investițiilor (IMOFEST), menit să prezinte și să pună
în valoare terenurile și clădirile ce pot fi folosite de agenții economici, interesați să
dezvolte afaceri în Galați. Evenimentul a fost dedicat investițiilor imobiliare cu scopul
principal de a promova și a dezvolta economia locală prin activități concrete în domeniul
producției industriale, logisticii, comerciale și rezidențiale.
În cadrul acestui eveniment, s-au identificat un număr de 24 de terenuri proprietăți
ale municipiului Galați care au fost prezentate investitorilor locali, naționali și
internaționali. Fiecărui teren i s-a întocmit o fișă de prezentare cu încadrarea în municipiu,
forma și suprafața terenului în cauză, încadrarea în U.T.R. (unitate teritoriala de referință),
precum și reglementări urbanistice conform Planului Urbanistic General al municipiului
Galați.
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Dezvoltarea municipiului din fondurile bugetare, guvernamentale și
europene

BUGET
În anul 2018, gradul de încasare a impozitelor și a taxelor locale pentru persoane
fizice a fost realizat în proporție de 81,19%, iar pentru persoane juridice de 89,14%. În
structura pe tipuri de impozite și taxe locale, situația realizării încasărilor se prezintă
astfel:
În structura pe tipuri de impozite și taxe locale, situația realizării încasărilor se
prezintă astfel:
Impozitul pe clădiri a fost realizat în procent de 91,5%, din care:
• contribuabilii persoane fizice, cu un procent de 92,4%;
• contribuabilii persoane juridice, cu un procent de 90,6%.
Impozitul pe teren a fost realizat în procent de 86,90%, din care:
• contribuabilii persoane fizice, cu un procent de 91%;
• contribuabilii persoane juridice cu un procent de 82,8%.
Impozitul pe mijloacele de transport a fost realizat în procent de 81,85%, din care:
• contribuabili - persoane fizice, cu un procent de 82,3%;
• contribuabili - persoane juridice, cu un procent de 81,4%.
Taxa de habitat a fost realizată în procent de 92,7%.
Taxa de ecarisaj a fost realizată în procent de 86,6%, din care:
• contribuabili - persoane fizice, cu un procent de 93,1%;
• contribuabili - persoane juridice, cu un procent de 80,1%.
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Impozitul pe clădiri

Debite încasări persoane fizice la 31.12.2018
Denumire
Taxă pe clădiri

Total debite

Total încasări

Procent

33 200,00

31 695,00

95,5%

Taxă vehicule lente

216,00

183,00

84,7%

Taxă teren închiriat

248 829,00

223 288,00

89,7%

Impozit teren agricol intravilan

110 535,00

102 919,00

93,1%

Taxă teren persoane

58 947,00

46 680,00

79,2%

187 337,00

109 555,00

58,5%

Impozit teren

4 102 949,00

3 734 373,00

91,0%

Impozit clădiri

15 590 486,00

14 407 284,00

92,4%

672 192,00

628 001,00

93,4%

Impozit mijloace transport

11 438 224,00

9 408 770,00

82,3%

Taxă habitat

Impozit mijloace transport marfă >12 t

Impozit teren extravilan

14 857 740,00

13 769 572,00

92,7%

Taxă pentru afișaj

3 785,00

3 719,00

98,3%

Impozit spectacole

4 838,00

3 310,00

68,4%

Taxă ecarisaj

531 996,00

495 529,00

93,1%

Taxă pentru utilizarea temporară a domeniului public

20 137,00

18 788,00

93,3%

Reactualizare autorizații

57 658,00

40 407,00

70,1%

Taxă suplimentară la taxa de habitat

17 900,00

7 133,00

39,8%
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Debite încasări persoane juridice la 31.12.2018
Denumire
Taxă pe clădiri

Total debite

Total încasări

Procent

2 344 045,00

1 983 892,00

84,6

Taxă vehicule lente

10 202,00

9 964,00

97,7

Taxă teren închiriat

301 744,00

250 101,00

82,9

Taxă hotelieră

189 516,00

188 053,00

99,2

72 984,00

68 785,00

94,2

219 560,00

196 072,00

89,3

6 028 292,00

5 801 291,00

86,2

4 730 564,00

3849751,00

81,4

50 280 579,00

45 557 635,00

90,6
98,4

Taxă servicii reclamă și publicitate
Impozit teren agricol intravilan
Taxă mediu
Impozit mijloace transport
Impozit clădiri
Impozit teren extravilan

99 224,00

97 649,00

Impozit mijloace transport marfă

2 021 221,00

1 678 581,00

83,00

Impozit teren

6 854 445,00

5 678 557,00

82,8

Taxă teren

744 051,00

543 566,00

73,1

Taxă pentru afișaj

407 668,00

398 740,00

97,8

Taxă specială telefonie mobilă

575 139,00

690 687,00

120,1

Impozit spectacole

197 862,00

210 830,00

106,6

Taxă ecarisaj

495 827,00

397 012,00

80,1

Contul anual de execuție al bugetului general de venituri şi cheltuieli
al municipiului Galați, pe anul 2018

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.
Execuția bugetului consolidat pe anul 2018 se prezintă astfel:

Finanțare
I

Prevederi
bugetare
inițiale (lei)

Prevederi
bugetare
definitive (lei)

Realizări (lei)

Grad anual de
realizare
(procent)

Bugetul local
Venituri-total

400.152.000

578.565.060

488.723.162

84,47%

Cheltuieli-total

400.152.000

581.770.500

475.521.900

81,74%

-3.204.440

13.201.262

Excedent/Deficit
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Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local
Venituri-total

214.181.000

268.291.900

235.974.802

87,97%

Cheltuieli-total

220.334.000

274.529.900

238.987.596

87,05%

-6.153.000

-6.238.000

-3.012.794

Venituri-total

75.000.000

69.059.430

68.660.974

99,42%

Cheltuieli-total

75.000.000

69.059.430

68.660.974

99,42%

Venituri-total

27.415.000

27.414.898

100%

Cheltuieli-total

27.415.000

27.414.898

100%

Excedent/Deficit
III

2018

Bugetul creditelor interne

Excedent/Deficit
IV

Bugetul creditelor externe

Excedent/Deficit

Notă: Prevederile bugetare și realizările aferente veniturilor nu includ excedentul anului
anterior.

Situația execuției bugetului local pe cele două secțiuni aferente anului 2018 se prezintă
astfel:
Prevederi
bugetare
inițiale (lei)

Prevederi
bugetare
definitive (lei)

Realizat în
anul 2018
(lei)

Grad
anual de
realizare
(procent)

Venituri-secțiunea de funcționare

350.858.000

502.993.860

425.308.843

84,56%

Cheltuieli-secțiunea de funcționare

350.858.000

506.199.300

428.305.680

84,61%

-3.205.440

-2.996.837

Excedent/Deficit secțiunea de funcționare
Venituri-secțiunea de dezvoltare

49.294.000

75.571.200

63.414.321

83,91%

Cheltuieli-secțiunea de dezvoltare

49.294.000

75.571.200

47.216.220

62,48%

Excedent/Deficit secțiunea de dezvoltare

16.198.099

Situația execuției bugetare a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și
subvenții (de subordine locală) pe cele două secțiuni aferente anului 2018 se prezintă astfel:
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Prevederi
bugetare
inițiale (lei)

Prevederi
bugetare
definitive (lei)

Realizat în
anul 2018
(lei)

Grad
anual de
realizare
(procent)

Venituri-secțiunea de funcționare

206.761.000

259.772.900

229.580.252

88,38%

Cheltuieli-secțiunea de funcționare

212.770.000

265.866.900

231.786.685

87,18%

Excedent/Deficit secțiunea de funcționare

-6.009.000

-6.094.000

-2.206.433

Venituri-secțiunea de dezvoltare

7.420.000

8.519.000

6.394.550

75,47%

Cheltuieli-secțiunea de dezvoltare

7.564.000

8.663.000

7.200.911

83,12%

Excedent/Deficit secțiunea de dezvoltare

-144.000

-144.000

-806.361

În conformitate cu art. 57 alin. 1 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu
modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și
prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la 31 mai a anului următor, conturile
anuale de execuție a bugetelor generale de venituri și cheltuieli pentru anul anterior a
bugetelor (în cazul municipalității): locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial
din bugetele locale și bugetul creditelor externe și interne în următoarea structură:
La venituri:
• Prevederi bugetare inițiale
• Prevederi bugetare definitive
• Încasări realizate
La cheltuieli:
• Prevederi bugetare inițiale
• Prevederi bugetare definitive
• Plăți efectuate
Situația execuției bugetare a bugetului creditelor interne și externe pe cele două secțiuni se
prezintă astfel:
Prevederi
bugetare
inițiale (lei)

Prevederi
bugetare
definitive (lei)

Realizat în
anul 2018
(lei)

Grad
anual de
realizare
(procent)

Venituri-total

75.000.000

69.059.430

68.660.974

99,42%

Cheltuieli-total

75.000.000

69.059.430

68.660.974

99,42%

Venituri-total

27.415.000

27.414.898

100%

Cheltuieli-total

27.415.000

27.414.898

100%

Bugetul creditelor interne

Excedent/Deficit
Bugetul creditelor externe

Excedent/Deficit
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Încasări pe surse de venit:
Denumire indicator

VENITURI FISCALE

Prevederi
bugetare
inițiale (lei)

Prevederi
bugetare
definitive (lei)

Realizat în
anul 2018
(lei)

Grad
anual de
realizare
(procent)

317.573.000

382.582.160

353.415.920

92,38%

618.000

618.147

100,02%

Impozit pe profit
Impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital de
la persoane fizice impozit pe venit

131.525.000

141.284.220

140.532.756

99,47%

Impozite și taxe pe proprietate

73.492.000

97.290.280

86.052.405

88,45%

Impozite și taxe pe bunuri și servicii–sume
defalcate din T.V.A.

93.255.000

143.387.660

126.176.509

88,00%

37.288.660

20.913.585

56,09%

Taxe pe utilizarea bunurilor, sau pe desfășurarea de
19.301.000
activități
VENITURI NEFISCALE

56.222.000

110.225.700

63.568.792

57,67%

Venituri din proprietate

16.481.000

29.813.000

17.964.030

60,26%

Vânzări de bunuri și servicii venituri din prestări de
servicii și alte activități

39.741.000

80.412.700

45.604.762

56,71%

VENITURI DIN CAPITAL

41.000

1.752.000

2.148.028

122,60%

37.030.800

27.861.403

75,24%

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice
25.867.000
subvenții de la bugetul de stat
Sume primite de la UE

449.000

46.974.400

41.729.023

88,83%

TOTAL VENITURI

400.152.000

578.565.060

488.723.166

84,47

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
inițiale (lei)

Prevederi
bugetare
definitive (lei)

Plăți
efective
2018 (lei)

Grad
anual de
realizare
(procent)

Cheltuieli de personal

76.673.000

93.273.000

87.132.274

93,42%

Bunuri și servicii

96.960.000

177.576.700

133.082.096

74,94%

Dobânzi

9.275.000

12.450.000

11.231.452

90,21%

Subvenții

44.000.000

55.343.000

54.542.128

98,55%

Fond de rezervă

4.200.000

Transferuri între unități ale administrației publice

57.589.000

69.174.000

55.428.642

80,13%

Alte transferuri

5.931.000

9.143.300

7.316.984

80,03%

Proiecte cu finanțări din fonduri externe
nerambursabile

631.000

9.923.500

1.688.743

17,02%

Asistență socială

21.472.000

37.261.000

31.364.232

84,17%
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Alte cheltuieli

11.841.000

14.115.300

13.543.038

95,95%

Cheltuieli de capital

45.975.000

61.645.700

42.483.436

68,92%

Rambursări de credit

25.697.000

41.957.000

38.727.023

92,30%

Plăți recuperate din anii anteriori

-92.000

-92.000

-1.016.936

Total cheltuieli

400.152.000

581.770.500

475.523.112

81,74%

În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile
aceleiași secțiuni, echilibrul bugetar se asigură prin vărsăminte din veniturile secțiunii de
funcționare și utilizarea excedentului anilor precedenți. În situația în care secțiunea de
funcționare înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea
sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de
dezvoltare.
1. Contul de execuție a bugetului local
A) Secțiunea de funcționare
Veniturile - În anul 2018 gradul de realizare a veniturilor bugetului local determinat ca
raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile programate este de 84,47%.
Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport
procentual între veniturile proprii încasate și veniturile proprii programate pentru anul 2018
este de 88,89%.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului
București, reprezintă 36,82% din totalul venituri.
Cheltuielile pe anul 2018 au fost inițial aprobate în sumă de 400.152 mii lei, iar la
31.12.2018 au ajuns la suma de 581.770,50 mii lei, cu o execuție (plăți) de 475.521,90 mii lei
(81,74%).
Pe capitole de cheltuieli execuția se prezintă astfel:
1. Autorități publice locale – Cap. 51.02 (92,15%)
La acest capitol au fost cuprinse cheltuielile cu salariile pentru aparatul din administrația
publică locală, cheltuieli care au avut un procent de execuție de 95,14% .
Pentru bunuri şi servicii procentul de realizare este de 74,82%, făcându-se economii la
cheltuieli cu materiale şi servicii cu caracter funcțional. A fost respectată legislația în vigoare
privind reducerea de cheltuieli la anumite tipuri de indicatori.
2. Alte servicii – Cap. 54.02 (90,83%)
De la acest capitol de cheltuieli s-a asigurat funcționarea Serviciului Evidența Populației.
Pentru cheltuieli cu personalul (45 persoane în serviciul Evidența Populației) s-a cheltuit
suma de 4.082.518 de lei, iar pentru bunuri şi servicii 120.215 lei.
2. Tranzacții privind datoria publică - Cap. 55.02 (89,74%)
În anul 2018 s-a plătit suma de 11.487.340 de lei reprezentând comisioane și dobânzi la
împrumuturile pe care le are municipiul Galați.
3. Apărare, ordine publică şi siguranță - Cap. 61.02 (92,55%)
În anul 2018 s-au făcut plăți de la acest capitol de cheltuieli în sumă de 21.745.586 de lei
pentru asigurarea cheltuielilor cu salariile şi de funcționare pentru Serviciul Protecție Civilă
(721.566 de lei) şi pentru Poliția Locală, sub formă de transfer (20.532.677 de lei) asigurânduse cheltuielile cu salariile și cheltuielile cu bunuri - servicii.
4. Învățământ - Cap. 65.02 (76,93%)
Suma totală cheltuită în anul 2018 pentru învățământ a fost de 31.192.556 de lei, din care
cheltuieli materiale 26.386.540 de lei. Diferența de 4.806.016 de lei reprezintă cheltuielile cu
bursele, ajutoarele sociale și cheltuielile de personal, cu bunurile și serviciile pentru unitățile
de învățământ particular acreditate.
5. Sănătate - Cap. 66.02 (69,41%)
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Consiliul Local are în subordine trei spitale cărora le transferă sume de la bugetul local
pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare şi reparații curente. Astfel:
• Spitalul de copii „Sf. Ioan” - 1.789.084 de lei;
• Spitalul maternitate „Buna vestire” - 2.535.000 de lei;
• Spitalul de psihiatrie - 821.824 de lei.
Tot de la acest capitol bugetul local finanțează activitatea Serviciului de Asistență
Medicală, înființat în anul 2010 şi pentru care se asigură cheltuieli de personal pentru cei 142
angajați, cheltuieli de funcționare, obiecte de inventar și prestări servicii.
7. Cultură, recreere, religie - Cap. 67.02 (84.94 %)
În anul 2018 s-a cheltuit suma de 47.827.509 lei pentru:
• asigurarea cheltuielilor totale pentru cele trei teatre subordonate Consiliului Local:
22.949.809 lei;
• asigurarea cheltuielilor de întreținere şi prestări servicii - din parcurile municipiului
Galați 16.242.280 lei;
• asigurarea cheltuielilor cu activitatea sportivă și a instituțiilor de cult - 8.635.807 lei.
8. Asistență socială - Cap. 68.02 (90,02%)
În municipiul Galați avem 8 unități de asistență socială care sunt finanțate de bugetul
local astfel:
Plan (lei)
Realizat (lei)
Procent
Căminul de persoane vârstnice „Sf. Spiridon”
5.156.200
4.382.910
85,00%
Căminul de bătrâni „Sf. Ștefan”
4.375.200
3.369.309
77,01%
Cantina de ajutor social
3.794.000
3.050.453
80,40%
Centrul de sprijin tineri
1.186.000
1.177.691
99,30%
Creșă
3.277.000
2.952.762
90,11%
Centru multifuncțional de servicii sociale
12.912.600
9.197.627
71,23%
Centrul multifuncțional pentru tineri
2.375.000
2.027.583
85,37%
Direcția de asistență socială
8.209.000
6.458.174
78,67%
De asemenea municipiul Galați este asociat cu fundații de asistență socială şi asigură o
parte din cheltuielile necesare asigurării asistenței sociale pentru copii sau pentru bătrâni,
într-o sumă totală de 1.621.710 de lei.
În anul 2018 s-au achitat ajutoare sociale și indemnizații pentru persoanele cu handicap,
în sumă totală de 15.551.273 de lei.
9. Locuințe, servicii şi dezvoltare publică - Cap. 70.02 (71,64%)
Suma totală cheltuită în anul 2018 la acest capitol a fost de 25.018.227 de lei, folosită în
special pentru:
• servicii de întreținere iluminat public şi consum energie electrică: 7.993.227 de lei
• ape meteorice, întreținere cișmele şi fântâni, consum apă: 5.699.000 de lei;
• paza domeniului public 1.950.000 de lei;
• reparații imobile: 2.438.000 de lei;
• executării judecătorești 1.793.000 de lei;
• cotizații pentru asociații și fundații din municipiul Galați 5.145.000 de lei.
10. Protecția mediului - Cap. 74.02 (75,90%)
În anul 2018 s-a cheltuit pentru servicii de salubrizare și colectare deșeuri menajere a
municipiului Galați suma de 28.224.902 de lei, 790.000 lei de transfer pentru fondul IID și
rambursare credit B.E.I. pentru proiectul ISPA Deșeuri în sumă de 5.492.857 de lei.
11. Acțiuni Generale economice și comerciale - Cap. 80.02 (62,83%)
În anul 2018 s-a transferat cota de T.V.A. la bugetul de stat aferentă spațiilor cu altă
destinație vândute.
12. Combustibil si energie - Cap. 81.02 (82,71%)
În anul 2018 s-a asigurat o subvenție de la bugetul local pentru diferența de preț plătită
de populație la energia termică, în valoare de 15.300.000 de lei.
13. Transporturi - Cap. 84.02 (89,29%)
Suma totală cheltuită în anul 2018 a fost de 81.796.371 din care:
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subvenția pentru transportul public de persoane: 39.242.128 de lei. Diferența
cheltuită la acest capitol de cheltuieli a fost în special pentru: reparații curente
străzi 22.613.300 de lei;
rambursare rate creditul pentru achiziția autobuzelor pentru S.C.„TRANSURB”S.A.
Galați și rambursare credit pentru străzi de la B.R.D. – 19.940.943 de lei.

B) Secțiunea de dezvoltare
Veniturile bugetului local la secțiunea de dezvoltare au fost prevăzute în sumă de
75.571.200 de lei, încasările fiind de 63.414.323 lei (83,91%).
În anul 2018 s-au primit subvenții de la bugetul de stat astfel:
• subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea programului național de dezvoltare
locală: 11.053.320 mii de lei;
• subvenții pentru proiectele europene 39.162.847 lei.
Sumele primite de la Uniunea Europeană pentru pre-finanțarea proiectelor europene cât și
a plăților efectuate în anii anteriori au fost de 2.566.176 de lei. Veniturile proprii pentru
investiții au fost de 2.452.179 de lei, iar transferurile din bugetul local au fost de 1.800.000
de lei.
Cheltuielile bugetului local la Secțiunea de dezvoltare au fost de 75.571.200 de lei şi
plățile în sumă de 47.216.224 lei (62,48%).
2. Contul de execuție al instituțiilor finanțate din venituri proprii şi subvenții de la
bugetul local pe anul 2018
A) Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții de
la bugetul local - Secțiunea Funcționare pe anul 2018
Veniturile bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții de la
bugetul local pe anul 2018 la Secțiunea de funcționare au fost în sumă de 259.772.900 de lei
şi s-au încasat în procent de 88,38% (229.580.252 de lei).
Din total venituri încasate 94.321.081 de lei reprezintă subvenția de la alte administrații
în completarea veniturilor proprii ale instituțiilor publice, iar 41.661.147 de lei reprezintă
venituri din contracte încheiate cu Direcția de Sănătate Publică.
Cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții de la bugetul
local pe anul 2018 au fost aprobate în suma de 265.866.900 de lei şi s-au făcut plăți în sumă
de 231.786.685 de lei (87,18%).
1. Ordine publică şi siguranță națională - Cap. 61.10 ( 96,34%)
Poliția Locală este instituția finanțată din acest buget care, în anul 2018, a avut
aprobată suma de 22.010.000 de lei şi a cheltuit 20.533.049 de lei.
Ponderea cheltuielilor o reprezintă cheltuielile cu salariile (19.191.544 – 93,47%),
diferența fiind cheltuieli pentru bunuri şi servicii.
2. Învățământ - Cap. 65.10 (74,22%)
Din încasările provenite din diverse taxe şi servicii în învățământ, unitățile de
învățământ preuniversitar de stat au plătit salarii cu ora pentru cadrele de învățământ care
au făcut diverse prestări servicii.
De asemenea, din chiriile obținute din concesionarea clădirilor sau terenurilor școlare au
achitat costurile cu iluminatul, încălzirea sau cu carburanții.
3. Sănătate - Cap. 66.10 (86,73%)
Spitalele subordonate Consiliului Local folosesc fondurile din contractele cu Casa de
Sănătate pentru serviciile prestate precum şi venituri din închirieri şi în completare
subvenția de la bugetul local pentru a-şi asigura cheltuielile cu salariile (92.808.749 de lei) şi
cheltuielile cu bunurile şi serviciile (19.132.772 de lei).
4. Cultură, recreere, religie - Cap. 67.10 (88,87%)
Cele trei teatre - Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Teatrul de Păpuși
şi Teatrul Dramatic „Fani Tardini” au făcut plăți în anul 2018 în sumă totală de 24.126.986
de lei pentru: salarii (14.023.214 de lei), pentru bunuri şi servicii (7.904.724 de lei) şi pentru
Asociația „Juventus” (2.199.048 de lei).
5. Asistență socială - Cap. 68.10 (77,69%)
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Unitățile de asistență socială subordonate Consiliului Local folosesc veniturile proprii şi
subvențiile de la bugetul local pentru asigurarea cheltuielilor de personal care au fost de
1.655.500 de lei şi a cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii - 767.465 de lei.
6. Locuințe, servicii și dezvoltare - Cap.70.10 (86,63%)
Serviciul Public Ecosal se finanțează de la acest capitol pentru acțiunile de servicii de
gospodărie locală.
7. Protecția mediului Cap. 74.10 (85,61%)
Pentru activitatea de salubrizare Serviciul Public Ecosal cheltuiește suma de 47.875.821
de lei, din care 12.314.225 de lei pentru cheltuieli de personal, iar diferența de 35.639.150
de lei pentru bunuri și servicii și obiecte de inventar.
8. Transporturi Cap. 84.10 (83,20%)
Pentru activitățile de întreținere a străzilor în municipiul Galați Serviciul public Ecosal
cheltuie suma de 13.923.025 de lei în anul 2018.
9. Alte acțiuni - Cap. 87.10 (99,23%)
Suma cheltuită în anul 2018, de 2.422.457 de lei, de către Serviciul Public GeoTopoCad a
fost pentru cheltuielile cu personalul – 1.895.640 de lei, pentru bunuri şi servicii în sumă de
526.817 de lei.
B) Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi
subvenții de la bugetul local - Secțiunea de dezvoltare pe anul 2018
Veniturile instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții de la bugetul
local pe anul 2018 pentru dezvoltare au fost de 8.519.000 de lei şi s-au încasat 6.429.050 de
lei (75,47%).
Sursele de venituri ale acestui buget sunt:
• Vărsăminte din secțiunea de funcționare 1.774.647 de lei;
• Subvenții de la alte administrații:
a) bugetul local - 2.768.708 de lei;
b) Sume primite de la Uniunea Europeană - 1.883.562 de lei.
Cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții de la bugetul
local pe anul 2018 pentru dezvoltare au fost de 8.663.000 de lei, iar plățile au fost de
7.200.903 de lei (83,12%).
Plățile au fost mai mari decât veniturile încasate pe anul 2018 deoarece a rămas în anul
2017 un excedent de 6.262.500 de lei.
1. Ordine publică şi siguranță națională - Cap. 61.10 (94,53%)
La acest capitol s-a cheltuit suma de 268.476 de lei pentru diverse dotări și achitarea
unor lucrări de investiții.
2. Învățământ - Cap. 65.10 (93,45%)
Unitățile de învățământ au cheltuit suma de 13.083 de lei pentru diverse dotări (mașini şi
mobilier școlar).
3. Sănătate - Cap. 66.10 (90,07%)
Spitalele au folosit cele 3.967.409 de lei pentru achiziționarea de dotări necesare
desfășurării activității.
4. Cultură, recreere, religie - Cap. 67.10 (66,28%)
Suma de 1.139.934 de lei a fost folosită în vederea achiziționării de dotări pentru cele trei
teatre din Municipiul Galați.
5. Asistență socială - Cap. 68.10 (73,24%)
Suma de 37.354 de lei a fost folosită în vederea achiziționării de dotări pentru unitățile
de asistență socială din municipiul Galați.
6. Protecția mediului Cap. 74.10 (79,32%)
Suma de 1.586.486 de lei a fost folosită de Serviciul Public Ecosal pentru achiziționarea
unor dotări necesare desfășurării activității de salubrizare și pentru continuarea finanțării
unui proiect european.
7. Alte acțiuni economice Cap.87.10 (99,56%)
Suma de 188.161 de lei a fost folosită de Serviciul GeoTopoCad pentru achiziționarea
unor dotări necesare desfășurării activității.
C. Contul de execuție din împrumuturi interne și externe pe anul 2018
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În anul 2018 municipiul Galați a avut aprobat un împrumut în sumă de 69.059.430 de
lei din fondurile rambursabile interne și suma de 27.415.000 lei din fondurile rambursabile
externe pentru plata lucrărilor de investiții. S-au făcut trageri în suma de 70.924.415 de lei
(99,59%).
Cadrul legal:
• Art. 57, al. (1) din Legea nr. 273/2006, modificată prin O.U.G. nr. 63, aprobată prin
Legea nr.13/2011;
• Art. 36, al. 1 din Legea 215/2001 a administrației publice locale.

Investiții, servicii de reparații și întreținere, utilități publice
INVESTIȚII
Alimentarea cu energie electrică a locuințelor sociale din cartierul Micro 17
Obiectivul de investiții a fost finalizat la data de 22 noiembrie 2018 și a costat
bugetul local 1.164.133 de lei (2018). În 2018 au fost realizate: montarea unui post de
transformare, linii electrice și firide electrice pentru blocurile M12, M13 și M14.
Racordarea la rețeaua de electricitate a locuințelor sociale din Micro 17, etapa a IIa s-a făcut prin:
1. realizarea unui distribuitor de 20kW din stația de transformare 220/110/6kV
Filești;
2. realizarea a patru (4) posturi de transformare 20/0,4 cu câte două unități
2x800kVA;
3. pentru fiecare bloc s-a realizat câte o buclă de distribuție de joasă tensiune,
firide de distribuție și contorizare.

Lucrarea a fost finalizată după 33 de luni pentru a alimenta 14 blocuri de locuințe
sociale și a costat în 2018 - 3.241.478,52 de lei.

Construirea locuințelor sociale din cartierul Micro 17
Complexul de locuințe sociale de pe Drumul de Centură nr. 39, un proiect de
investiții multianual, a intrat în faza finală de execuție după electrificarea ultimelor
construcții. Proiectul, cu un buget de 6.100.000 de lei, implică construcția unui Campus
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social format din 14 blocuri cu regimul de înălțime parter și două etaje, cu funcția de
locuințe colective și a implicat următoarele lucrări:
• construcția a 14 blocuri, regim de înălțime P+2;
• construcții conexe (magazin, sediu administrativ, sediu al poliției locale și un
punct sanitar);
• 207 de unități locative cu 1 cameră;
• 360 de unități locative cu 2 camere;
• 189 unități locative cu 3 camere;
• un teren de sport;
• rețeaua de canalizare menajeră;
• rețeaua de canalizare pluvială;
• rețeaua de apă;
• rețeaua electrică;
• în 2018 erau în curs de execuție unitățile M12, M13 și M14.

Au fost recepționate blocurile M01-M12, rămânând să fie executate M13 și M14.
Stadiul lucrărilor era la finalul anului 2018:
• M13 realizat 100%;
• M14 realizat 70%.
Municipalitatea a decontat 2.855.570,46 de lei, termenul de finalizare al lucrărilor
fiind 30.04.2019.

Amenajarea parcării și a unui parc în Țiglina II aferent blocului E6
În proximitatea Colegiului Național „Costache Negri” a fost amenajată o parcare de
122 de locuri și a fost dat în folosință și un spațiu de joacă pentru copii.

Lucrările finalizate la sfârșitul anului 2018 au cuprins următoarele lucrări de
construcții:
• amenajarea unei alei carosabile de acces aferentă blocului E6, inclusiv a trotuarelor;
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realizarea unor spații de parcare adiacente pentru parcarea autoturismelor
locuitorilor din zonă;
amenajarea unor spații verzi cu plantații pentru reabilitarea peisagistică a zonei;
amenajarea unui loc de joacă pentru copii prevăzut cu gard viu, leagăne, lampadare
decorative, bănci, pergole, balansoare, gropi de nisip, coșuri de gunoi, arbuști,
gazon, cișmea cu apă potabilă, grup sanitar ecologic, alei pietonale și rastele pentru
biciclete;
alimentarea cu apă și canalizare, precum și branșamente din tuburi PEID Dn 32/25
mm;
instalarea corpurilor de iluminat public, unde s-au montat stâlpi metalici ornamentali
prevăzuți cu becuri cu LED, cu înălțimea de 4-7 m.

Lucrările la obiectivul de investiții au început la data de 16 aprilie 2018 și au fost
finalizate la data de 16 octombrie 2018. Obiectivul a costat 1.921.835 de lei.

Amenajarea scuarului bulevardul Galați – strada Oțelarilor
Investiția, în valoare de 260.000 de lei, în 2018 a constat în reabilitarea părții
carosabile, a trotuarelor pietonale, realizarea unor elemente pentru asigurarea siguranței
circulației și a unor lucrări de arhitectură peisagistică, amenajarea sensului giratoriu de la
intersecția Bulevardului Galați cu Bulevardul Dunărea și amenajarea unor locuri noi de
parcare, pe lângă reabilitarea celor deja existente. Obiectivul a fost realizat, cu excepția
amplasării Sigiliului lui Petru Rareș.
Prin modernizarea arterei rutiere s-a realizat decongestionarea circulației în zonă.
Lucrările au fost finalizate în luna august 2018.

Amenajarea zonei centrale între strada Navelor, limita dintre blocul P și
Potcoava de Aur
Degradarea părții carosabile, dar mai ales a spațiului pietonal generos și dorința
municipalității de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor sunt principalele motive care au
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stat la baza investiției în valoare de 14.499.000 de lei. Obiectivul de investiții cuprinde
reabilitarea străzii pe o lungime de 680 de metri, o pistă pentru bicicliști de 537 m2 și
înlocuirea conductelor de apă și canalizare.
Lucrările de construcții cuprind:
• Modernizarea trotuarelor și amenajarea pistei pentru bicicliști;
• Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în zona Spicu;
• Desfacerea și refacerea aleilor, reamenajarea spațiului verde, plantarea de
arbori, amenajare peisagistică, amplasarea de mobilier urban, spații de recreere
și contemplare în zona Parcului Spicu;
• Reabilitarea fântânilor arteziene;
• Reabilitarea instalației de iluminat.

Obiectivul aflat în execuție a fost inițiat la data de 9 iulie 2018, este parțial
finalizat și are termen de execuție a lucrărilor 30 iunie 2019. În anul 2018, costurile au fost
de 4.910.194 de lei, de la bugetul local.
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Situația lucrărilor la 31 decembrie 2018:
• zona Potcoava - au fost realizate lucrările în proporție de 85%;
• zona Dunărea – 100%;
• zona dintre strada Traian și strada N. Bălcescu – 100%.
Administrația locală se așteaptă ca investiția să aducă o îmbunătățire calității vieții
cetățenilor și un aspect modern zonei centrale a orașului.

Anveloparea Școlii Gimnaziale nr. 3
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Cu fonduri europene și de la bugetul local, pentru a sprijini planul de creștere a
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei în infrastructura publică și pentru
confortul elevilor și al cadrelor didactice, a fost demarată această investiție, propusă pentru
a fi finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Anveloparea Școlii Gimnaziale
nr. 3 include următoarele lucrări de construcții:
• lucrări de reparații la fațada existentă;
• izolarea termică a pereților exteriori;
• termoizolarea soclurilor;
• înlocuirea ușilor de acces cu tâmplărie performantă energetic și refacerea
copertinelor și a hidroizolației acestora;
• lucrări de sistematizare verticală (trotuare și rigole);
• lucrări de demontare și remontare a grilajelor metalice de la ferestre, a burlanelor și
a instalațiilor și echipamentelor montate pe fațadele școlii.
La data de 31 decembrie 2018, au fost executate următoarele lucrări din proiectul
de investiții:
• anveloparea școlii/izolarea termică și termoizolarea soclurilor realizate în proporție
de 60%;
• montarea centralei termice a fost finalizată – 100%;
• înlocuirea instalațiilor termice și electrice – 100%;
• amenajările interioare și zugrăvelile – 80%.

Obiectivul de investiții se află în derulare, are termen de execuție 12 luni și, conform
estimărilor, lucrările vor fi finalizate în aprilie 2019. Bugetul investiției este de
2.263.645,55 de lei.

Anveloparea Școlii nr. 40 „Iulia Hașdeu”
Cu fonduri europene și de la bugetul local, pentru a sprijini planul de creștere a
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei în infrastructura publică și pentru
confortul elevilor și al cadrelor didactice, a fost demarat acest proiect de investiții propus
pentru a fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Lucrările de construcții
pentru anveloparea Școlii Gimnaziale nr. 40 au fost inițiate în data de 11 mai 2018 și vor fi
finalizate la data de 11 mai 2019. Termenul de execuție a lucrărilor este de 12 luni.
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Până la data de 31 decembrie 2018 au fost executate următoarele lucrări de
construcții:
• montarea instalațiilor electrice la etajul 2;
• montarea centralei termice și a instalației de încălzire;
• amplasarea panourilor fotovoltaice.
Pentru anul 2019 au rămas următoarele lucrări în proces de execuție:
• montarea instalațiilor electrice la parter și etajul 1;
• zugrăveli și reparații;
• rampa de acces pentru persoane cu dizabilități;
• refacerea trotuarelor;
• izolarea fațadelor.
Obiectivul de investiții se află în derulare. Bugetul estimat al investiției este de
2.169.029.95 de lei.

Campusul școlar al Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” – corp B
Întrucât clădirea inițială a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” a fost restituită
Comunității Evreiești, a apărut necesitatea construirii unui corp de clădire cu subsol, parter
și trei etaje cu o suprafață de 2318 m2 și cu 9 (nouă) săli de clasă. Cu un buget total estimat
de 4.570.000 de lei și finanțare prin P.N.D.L., termenul de finalizare a lucrărilor a fost
stabilit pentru data de 23 octombrie 2019. Lucrările au demarat la data de 23 aprilie 2018
și, până la finele anului 2018, au fost realizate în proporție de 25%.

Adițional acestei investiții, Direcția de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice
intenționează finanțarea unui proiect pentru asigurarea utilităților la Colegiul Național
„Alexandru Ioan Cuza” – corpul B. Pentru ca noua clădire să funcționeze în condiții optime și
să aibă toate facilitățile, municipalitatea gălățeană a lansat acest proiect de investiții cu un
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buget estimat de 792.049,72 de lei. Lucrările constau în introducerea rețelei de apă, a
sistemului de canalizare și montarea instalațiilor electrice:
• centrală termică pe gaz prevăzută cu două cazane în condensație cu putere
termică nominală de 270Kw;
• instalaţii exterioare de apă rece și canalizare;
• instalații electrice;
• instalații de gaze naturale;
• sistematizare verticală - se vor amenaja trotuare pentru circulație pietonală,
plantări de spații verzi și amenajarea platformei pentru punctul gospodăresc;
• instalații de aer condiționat.
Termenul de finalizare a acestui proiect este iunie 2019. Pentru acest proiect s-a
cheltuit, în anul 2018, suma de 20.000 de lei.

Construirea parcării multietajate din zona Mazepa 1 aferentă blocului R5 de pe
strada Roșiori
Necesitatea realizării acestui proiect a apărut pe fondul dificultăților tot mai mari
întâmpinate de participanții la traficul rutier în tranzitarea arterelor rutiere din zonă.
Aceste dificultăți își au originea atât în creșterea parcului auto rezident, cât și în
imposibilitatea modificării corespunzătoare a tramei stradale existente.
În anul 2018, au fost executate lucrări pentru devierea rețelelor de apă și de
canalizare, a rețelelor electrice și de gaze naturale.

Pentru ca lucrările de construire a parcării supraetajate să înceapă efectiv, a fost
nevoie, înainte de toate, de execuția unor lucrări suplimentare pentru devierea și relocarea
rețelelor aflate în exploatarea S.C. APĂ CANAL S.A., S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz S.A,
respectiv:
•

devierea colectorului de canalizare Ov100/150cm care preia apele uzate pentru
consumatorii din cartierul Mazepa 1;
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devierea colectorului de canalizare Dn300mm care preia apele uzate aferente
locuințelor din str. Garibaldi;
• devierea conductei de distribuție gaze naturale din PE aflată pe amplasamentul
construcției;
• devierea instalațiilor electrice aflate în exploatarea S.D.E.E. Galați.
Costurile bugetate alocate acestei investiții au fost, în 2018, în valoare de 805.000

Devierea rețelelor de utilități a fost finalizată în luna septembrie 2018.
Creșterea calității vieții prin extinderea și susținerea infrastructurii urbane prin
creșterea ofertei locurilor de parcare în afara străzii și decongestionarea traficului auto
creat de autovehicule staționate sau oprite este un obiectiv major al Primăriei Municipiului
Galați. Oportunitatea investiției este dată de contextul urban favorabil, vecinătatea cu
faleza Dunării și zona rezidențială dens ocupată (clădiri cu regim de înălțime peste P+4E),
ce creează premisele unei integrări armonioase într-o zonă aglomerată cu un flux crescut de
vizitatori și un număr insuficient de locuri de parcare.
S-a propus realizarea unei construcții cu parter și 3 etaje care va oferi o plajă largă
de rezolvare funcțională, tehnică și volumetrică ca urmare a eliminării condiționărilor legate
de distribuția presiunilor în terenul de fundare. De asemenea, se pune accent pe
optimizarea funcționalului, toate nivelurile fiind destinate parcărilor și boxelor.
Sisteme pentru eficiență energetică:
• Iluminat LED cu senzor de proximitate și aprindere în cascadă;
• Panouri solare pentru producerea apei calde în paralel cu instant electric;
• Termoizolații ale spațiilor încălzite;
• Încălzire electrică locală cu senzor de prezență și programare temporală.
Sisteme de management inteligent:
• Sistem control acces cu cartele de autotaxare;
• Sistem de monitorizare video;
• Sistem de semaforizare cu senzor și afișaj al numărului de locuri de parcare;
• 21 stații de încărcare ale autovehiculelor electrice.
Termenul de execuție stabilit a fost de 20 de luni de la data predării
amplasamentului. Obiectivul de investiții este în curs de execuție.
Obiectivul de investiții a necesitat modificări ale proiectului din cauza rețelelor de
utilități și a specificității solului. La sfârșitul lunii ianuarie 2019 au început lucrările de
consolidare a terenului cu piloți forați cu tubulatură recuperabilă. Procesul de obținere a
autorizației de construire a fost demarat.
Obiectivul investiției a fost crearea unei parcări supraterane ca o soluție viabilă ce va
satisface necesitățile de asigurare a locurilor de parcare, valorificându-se la maximum
posibilitățile existente. Are un buget estimat al investiției de 12.155.519 de lei.

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc G8, str. Brăilei,
Nr. 258 bis, Micro 18
Beneficiarii direcți ai acestei investiții din Micro 18 sunt locatarii blocului de locuințe
G8. Scopul investiției este de îmbunătățire a confortului termic care va fi obținut prin
lucrări de anvelopare, termoizolație, înlocuirea tâmplăriei exterioare și înlocuirea liftului.
Lucrările au costat, în anul 2018, 705.000 de lei (de la bugetul local) și termenul de
finalizare al acestui proiect de 920.473,46 lei finanțat și cu fonduri europene va fi 10
februarie 2019. Termenul de execuție este de 10 luni.
Până la finalul anului 2018 (31.12.2018) s-au realizat următoarele lucrări:
• lucrări de termoizolare a terasei;
• a fost înlocuită tâmplăria apartamentelor și a spațiilor comune ale blocului;
• s-au executat tencuielile exterioare și s-a montat termoizolația (anvelopa);
• a fost înlocuit liftul;
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a fost montată termoizolația planșeului de la subsol.
2019 vor fi finalizate următoarele lucrări de construcții:
montarea termoizolației spațiilor comune (casa scării);
construirea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități;
zugrăvirea și vopsirea spațiilor comune.

Modernizarea străzilor Cerealelor și Dr. Carnabel între strada Basarabiei și strada
V. Alecsandri
În urma evaluării stării de degradare a carosabilului din zonă au fost constatate tasări
locale și cedări ale sistemului rutier. Gurile de scurgere ale apelor pluviale nu mai
funcționau, nefiind la cota carosabilului, iar grătarele la gurile de scurgere lipseau. S-a dorit
aducerea străzii la condițiile optime de exploatare și eliminarea pierderilor de apă. Pentru
aceasta s-au executat lucrări de construcții pentru înlocuirea rețelei de apă și de canalizare,
refacerea iluminatului public, construirea sistemului de canalizație subterană pentru cabluri
de curenți slabi, refacerea suprastructurii drumului și a trotuarelor.
Pe strada Cerealelor s-au executat lucrări de refacere a rețelei de canalizare și s-a
realizat înlocuirea unui colector de canalizare.
Pe strada Carnabel, tronsonul aflat între strada Basarabiei și strada Vasile Alecsandri,
s-au înlocuit rețeaua de apă, rețeaua de canalizare și colectorul de canalizare.
În urma modernizării sistemului rutier, s-au realizat trotuare, un sistem optim
asigurării scurgerii apelor pluviale, amenajării intersecțiilor de străzi, modernizării
iluminatului public, introducerii canalizației subterane pentru cabluri și dezafectării liniei
de tramvai. Proiectul de investiții a fost inițiat la data de 2 aprilie 2018. Lucrările au
termen de execuție 2 aprilie 2019 și au un buget estimat de 6.355.566,40 de lei, fiind
finanțate prin fonduri P.N.D.L. și de la bugetul local.

•
•

La data de 31 decembrie 2018 erau realizate:
rețeaua de apă – 100%;
rețeaua de canalizare – 100%;
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drumurile, însemnând carosabil, trotuare și marcajele rutiere în proporție de 98%.

Modernizarea imobilului din strada Domnească nr. 54
La noul sediu al Primăriei Municipiului Galați s-au realizat lucrări pentru a obține
autorizarea I.S.U. de funcționare. S-au montat clapete anti foc acționate electromagnetic și
șase detectori de fum. Au fost amplasate electrovane aferente instalației de sprinklere
deschise într-o încăpere separată cu pereți, planșee și ușă rezistentă la foc.
A fost asigurat accesul din exterior în camera pompelor printr-un gol practicat în
planșeul deasupra camerei pompelor și o scară metalică montată pe peretele adiacent.
Obiectivul a fost terminat în decembrie 2018 în procent de 100% și este în curs de
recepție.
Investiția a costat 265.289,73 de lei.

Modernizarea Parcului Eminescu
Investiția se derulează pentru îmbunătățirea infrastructurii, a peisajului urban, a
oportunităților de agrement și de petrecere a timpului liber ale locuitorilor din municipiul
Galați. Lucrările de modernizare a Parcului Eminescu cuprind:

•
•
•
•
•
•
•
•

refacerea patrimoniului arboricol al parcului, refacerea parțială a vegetației de
arbuști, refacerea vegetației floricole şi erbacee în totalitate;
refacerea împrejmuirii parcului;
retrasarea iluminatului ambiental al aleilor;
realizarea de rețele de apă, canalizare și irigații;
amplasarea de dotări specifice: coșuri de gunoi, cișmele, panouri informaționale,
rastel de biciclete, bănci din lemn cu cadru din metal, bănci cu pergolă;
reabilitarea podului rustic;
refacerea gradenelor existente;
reabilitarea zonei de promenadă, a zonei de odihnă, a zonei de activități
culturale, a zonei de agrement și a zonei de deservire cu cișmele de apă;
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• instalarea sistemului de irigare semiautomat şi a hidranților de grădină.
Lucrările au început la data de 11 iulie 2018 și vor fi finalizate la data de 11 iulie
2019. Până la finalul anului 2018 (31 decembrie), s-au executat lucrări în sumă de
1.253.166,59 de lei. Până la 31.12.2018 au fost realizate:
• împrejmuirea parcului în procent de 90%;
• rețeaua de canalizare 97%;
• rețeaua de apă 90%;
• instalația electrică 50%;
• sistemul de irigații 70%;
Au mai rămas de realizat în principal lucrările de arhitectură (alei, mobilier etc.) și
peisagistică.

Modernizarea străzii E. L. Zamfirescu
Proiectul de investiții a fost demarat la inițiativa locuitorilor riverani, la data de
25.09.2018. Obiectivul de investiții a constat în înlocuirea rețelei de apă, introducerea
sistemului de canalizare și suprastructură.
Lucrările de construcții constau în:
• sistem rutier corespunzător unui trafic mediu (beton asfaltic) și spații de parcare
în zonele unde spațiul permite (blocurile ANL);
• rețeaua de apă de pe str. E. Zamfirescu va fi inelară Dn 390 mm asigurând cu
debit şi presiune suficientă întreaga zonă, astfel în conducta de Dn 600mm
PREMO de la intersecția cu str. Oltului se va face o a doua branșare şi se
realizează o punte cu rețeaua de Ø 200 mm;
• racorduri de apă și canalizare până la limita proprietății;
• introducerea rețelei de canalizare stradală;
• înlocuirea rețelei de alimentare cu apă;
• sistemul rutier se va dimensiona pentru un trafic mediu;
• exproprieri de teren.
Scopul acestei investiții a fost îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin
reabilitarea rețelelor de apă și canalizare și refacerea tramei stradale. Finanțarea acestei
investiții s-a ridicat la 2.526.606,37 de lei, iar termenul de execuție este 20 aprilie 2019.
Până la data de 31 decembrie 2018, s-au realizat următoarele:

•
•
•

rețeaua de apă finalizată 100%;
rețeaua de canalizare 100%;
infrastructura rutieră 95%.

Modernizarea străzii Traian între Brăilei și Metro
Una din cele mai complexe investiții din Galați, modernizarea străzii Traian, sectorul
Piața Centrală – Basarabiei, a fost finalizat în 2018. Proiectul s-a dorit a fi o soluție de
aducere a străzii la condițiile optime de exploatare și de decongestionare a traficului rutier.
Pentru refacerea carosabilului și a trotuarelor s-au efectuat următoarele lucrări de
construcții:
• înlocuirea căii de rulare în zona Pieței Centrale – str. Basarabiei și înglobarea
șinelor în straturile îmbrăcămintei asfaltice;
• ridicarea la nivelul străzilor al capacelor căminelor de vizitare și a hidranților de
incendiu;
• refacerea carosabilului pe tronsonul Str. Tecuci – Metro;
• linii de contact pe tronsonul Piața Centrală – str. Basarabiei.
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Lucrările de construcții au fost începute la data de 31 mai 2013. Termenul de
execuție al lucrărilor a fost decembrie 2018 și au costat 1.368.000 de lei, finanțarea fiind
asigurată de la bugetul local.
Lucrările executate în anul 2018 au constat în:
• asfaltarea carosabilului;
• reabilitarea trotuarelor;
• construirea de treceri de pietoni supraînălțate.
Grație acestei investiții, a fost reabilitată una din principalele artere de circulație a
municipiului Galați, de la Nord la Est.

Reabilitarea infrastructurii de transport inclusiv viaducte pe axa E-V,
intrarea în Galați de pe strada Basarabiei
Din cauza stării avansate de degradare a străzii Basarabiei și a defecțiunii sistemului
de colectare a apelor pluviale și meteorice, s-a luat decizia de a se investi în acest obiectiv.
Șinele de tramvai prezentau deformații structurale, îmbrăcămintea asfaltică era
deteriorată, iar rețele de apă și canalizare aveau perioada de exploatare depășită. Lucrările
de modernizare a infrastructurii cuprind reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, devieri
ale rețelelor electrice și refacerea suprastructurii drumului.
Lucrările de construcții s-au structurat astfel:
1. Rețeaua de apă:
• înlocuirea conductei de Dn 600mm PAFSIN, cu o lungime de 814 de metri pe
tronsonul dintre străzile Traian și Mihai Bravu;
• înlocuirea conductei în canalul tehnic Dn 600mm PAFSIN, cu o lungime de 600 de
metri pe tronsonul dintre străzile Traian și Mihai Bravu;
• înlocuirea conductei în canal tehnic PEID, cu lungimea de 528 de metri, tronsonul
dintre străzile Dr. Carnabel și Domnească;
• refacerea branșamentelor pentru riverani.
2. Rețeaua de canalizare:
• înlocuirea conductei de canalizare PAFSIN, Dn1000, cu o lungime de 155 de metri,
tronsonul dintre strada Domnească și strada Mihai Bravu;
• înlocuirea conductei de preluare a apelor pluviale PAFSIN Dn400, cu lungimea de
125 de metri;
• montarea a 19 guri de scurgere.
3. Modernizarea străzii:
• introducerea canalizației subterane pentru coborârea cablurilor în subteran;
• introducerea canalizației subterane pentru montarea în altă etapă a cablurilor
electrice pentru transportul în comun pe pneuri;
• modernizarea sistemului de iluminat public;
• modernizarea semafoarelor;
• reabilitarea și amenajarea spațiilor verzi adiacente drumului;
• lucrări de siguranță a circulației.
Obiectivul de investiții este în curs de execuție, cu termen de finalizare septembrie
2019 și cu un buget al proiectului de 16.031.247,81 de lei. Lucrările au fost începute la
data de 4 iunie 2018 și au fost realizate în procent de 70%. Costurile contractului, în anul
2018, suportate de la bugetul local, au fost de 10.144.000 de lei.

Reabilitarea rețelei electrice de transport a troleibuzelor
Obiectivul de investiții de reabilitare a rețelei electrice pentru troleibuze pe o
distanță de 1 km în interiorul Autobazei nr. 1, situată pe bulevardul G. Coșbuc, nr. 259,
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10,55 km de la Autobaza nr. 1, până la capătul de linie din Piața din Micro 19, și 1,15 km de
la Inelul de Rocadă, din zona Kaufland până la capătul de linie din cartierul Țiglina III, este
necesar pentru optimizarea configurării rețelei pentru cele 4 sectoare (6 secții în prezent).
Reabilitarea rețelei electrice a troleibuzelor însumează următoarele lucrări:
• demontarea liniei de contact de cale simplă sau dublă de pe fiecare secție;
• demontarea consolelor de susținere a liniei de contact, inclusiv tiranții, izolatorii
și bridele de susținere;
• montarea de stâlpi din beton armat centrifugat, tip SC 10005, la aproximativ 11,5 metri și refacerea legăturilor tuturor rețelelor;
• înlocuirea integrală a fiderelor de alimentare și suplimentarea cu un nou fider
prevăzut a fi alimentat din stația SR1.
• demontarea și înlocuirea tuturor tablourilor metalice existente echipate cu
separator monopolar.
Lucrările se vor executa etapizat, pe o perioada de 4 (patru) ani astfel:
Etapa I
- fider proiectat din SR1;
- fider proiectat din SR5;
- secțiile cuprinse între SR5 și Gradina Publică în lungime de 3,5 km de cale dublă.
Etapa II
- fider nr. 1 și 2 proiectat din SR6;
- fider proiectat din SR5;
- secțiile cuprinse între Grădina Publică și Centru în lungime de 2,2 km de cale dublă.
Etapa III
- fider nr. 1 și 2 proiectat din SR7;
- secțiile cuprinse între Rondou și capătul de rețea de pe strada Oțelarilor din Micro 19 în
lungime de 1,8 km de cale dublă;
- secțiile cuprinse între Rondou și capătul de rețea din Țiglina III în lungime de 1,2 km de
cale dublă.
Etapa IV
- fider nr. 3 proiectat din SR7;
- secțiile cuprinse între Rondou și Centru în lungime de 3 km de cale dublă.
Obiectivul de investiții este în curs de execuție, iar etapa 1, începută la data de 28
iunie 2018, are termen de finalizare 28 iunie 2019 și a costat 2.901.101 de lei. Lucrările
executate până la data de 31 decembrie 2018 cuprind:
1. fider de alimentare SR1 realizat în proporție de 100%;
2. fider de alimentare SR5 finalizat 100%;
3. rețeaua de contact – 70%.
Costurile totale ale proiectului de investiții este estimat la 21.262.920 de lei.

Refacerea rețelei de canalizare a Centrului multifuncțional de servicii sociale
Bolnavii cronici din Centrul multifuncțional de servicii sociale sunt principalii
beneficiari ai acestei investiții. Rețelele de canalizare din incinta centrului fiind într-o stare
avansată de degradare, au fost necesare dese vidanjări ce au produs disfuncționalități
majore ale instituției.
Refacerea rețelei de canalizare a inclus următoarele lucrări de construcții:
• realizarea stației de pompare în incintă;
• înlocuirea rețelei de canalizare.
Lucrarea a fost inițiată la data de 14 mai 2018 și a fost finalizată în decembrie
2018, obiectivul fiind în curs de recepție.
Costurile investiției de la buget local au fost de 368.000 de lei.
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Resistematizare strada Brăilei între bulevardul Dunărea și intrarea în municipiul
Galați (fostul DN2B)
Obiectivul de investiții a primit alocare bugetară datorită stării avansate de
degradare a străzii și a lipsei sistemului de colectare a apelor pluviale și a celor meteorice.
Bugetul estimat al proiectului este de 37.267.730 de lei.
Lucrările de construcții ale obiectivului de investiții includ:
1. Amenajarea unui sistem de colectare și dirijare a apelor pluviale, drenarea apelor
din zona taluzului de pe partea stângă a drumului cu sensul spre Galați.
Evacuarea apelor se va realiza prin rigole carosabile, șanțuri pereate și podețe.
Scurgerea apelor continuă către calea ferată printr-un șanț pereat, cu descărcare
în trepte.
2. Modernizarea sistemului rutier prin extinderea carosabilului în zona Nalba nord,
până la intersecția cu Drumul de Centură - bulevardul Dunărea prin adaptarea
unui sistem rutier dimensionat pentru trafic greu.
3. Amenajarea trotuarelor pe toată lungimea drumului, pista pentru bicicliști va fi
amplasată pe trotuar.
4. Amenajarea intersecțiilor cu accesul către S.C. Arcelor Mittal cu drumul spre
cartierul Barboși (Nalba) și cu Drumul de Centură, prin amenajarea a 3 sensuri
giratorii în fiecare din cele trei (3) intersecții:
1. drumul DN2B cu accesul carosabil spre Arcelor Mittal - km 128+900;
2. drumul DN2B cu accesele carosabile către cartierul Barboși și Portul
Mineralier Km 130+735;
3. drumul DN2B cu Drumul de Centură, bulevardul Brăilei și bulevardul
Dunărea km 131+525.
5. Modernizarea și extinderea iluminatului public.
6. Introducerea cablurilor în canalizații subterane.

Estimarea finalizării lucrărilor de construcții este 30 aprilie 2019, lucrările de
construcții fiind începute la data de 15 iunie 2018. Valoarea cheltuielilor bugetare până la
31 decembrie 2018 a fost de 11.667.153 de lei. La finalul anului 2018, lucrările se aflau în
diverse stadii de realizare:
• parcările realizate în procent de 70%;
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carosabilul 85%;
iluminatul public 70%;
sistemul de canalizare pentru ape pluviale 70%.

Resistematizarea rigolei Cimitirului Ștefan cel Mare
Pentru preluarea și evacuarea apelor pluviale din Cimitirul Ștefan cel Mare s-a propus
acest obiectiv de investiții. Realizarea rigolei a inclus următoarele lucrări de construcții:
• construcția unui canal colector din beton armat, în trepte, pe tronsoane;
• armarea radierului;
• amenajare pe zona de debușare a canalului cu aceeași protecție de taluz - câte
20 de metri pe fiecare parte a canalului pentru a evita deteriorarea acestuia în
caz de eroziuni ale malului lacului Cătușa.
Termenul de finalizare a lucrărilor a fost decembrie 2018, obiectivul de investiții
fiind recepționat. Costurile suportate de la bugetul local au fost de 637.711,62 de lei.

Reparații capitale la centrala termică a Colegiului de Industrie Alimentară „Elena
Doamna”
Pentru asigurarea confortului termic al elevilor și al cadrelor didactice, s-au făcut
reparații capitale la centrala termică a Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna”.
Lucrările executate pentru reparațiile capitale ale centralei termice pot fi rezumate astfel:
• demontarea utilajelor și a echipamentelor ce se înlocuiesc (schimbătoare de
căldură cu plăci, pompe, vane, stație de dedurizare și vas de expansiune);
• demontarea circuitelor instalațiilor;
• montarea echipamentelor noi;
• realizarea instalațiilor aferente pe circuitele de încălzire și accesorii;
• realizarea instalațiilor de automatizare, corelată cu refacerea instalațiilor
electrice;
• refacerea schemei de funcționare cu butelie de egalizare a presiunilor.
Durata de realizare a lucrărilor la obiectivul de investiții a fost estimată la 9 (nouă)
luni, fiind în curs de execuție. Costurile s-au ridicat la 521.662,36 de lei și sunt finanțate
de la bugetul local.

Reparații capitale la rețeaua de canalizare blocurile I1 și I2 din strada
Domnească
Beneficiari ai acestei investiții sunt locatarii blocurilor I1 şi I2, Complex Studențesc,
de pe strada Domnească, pentru că racordurile de canalizare aferente se fracturaseră,
devenind nefuncționale, iar evacuarea apelor menajere şi pluviale era defectuoasă.
Investiția a constat în reparații capitale la rețeaua de canalizare:
• dezafectarea conductelor din beton existente Dn 300mm în lungime de 119 de
metri, a racordurilor în lungime de 48 de metri şi a racordului de la căminul ce
colectează apa meteorică;
• redimensionarea şi înlocuirea integrală a rețelei de canalizare Dn 315mm, pe o
lungime de 187m
• înlocuirea racordurilor de apă uzată aflate într-o stare avansată de uzură, cu
conducte din PVC Dn 160mm, pe o lungime de 48 de metri;
• reabilitarea rigolei de colectare a apei meteorice din zonă;
• realizarea a 14 cămine de racord.
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Obiectivul de investiții inițiat la data de 2 noiembrie 2017, finalizat la sfârșitul
anului 2018 a costat bugetul local 326.343,05 lei.

Sistematizare în zona Colegiului Național „M. Kogălniceanu”
Investiția se realizează în proximitatea străzii Regiment 11 Siret și Prelungirea
Coșbuc, în zona Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu”, care nu mai beneficiase vreodată
de modernizare, de la construcția cartierului Țiglina I. Locurile de parcare erau insuficiente
în această zonă, rețeaua de canalizare era veche, căminele existente fiind deteriorate și nu
asigurau preluarea eficientă a apelor pluviale.
Planul de sistematizare urbană prevede reamenajarea carosabilului cu 2 (două) benzi
de circulație, crearea unui nou punct de acces auto și pietonal între strada Regiment 11
Siret și Prelungirea Coșbuc, cu scopul de a decongestiona traficul de pe strada Brăilei și
crearea unor locuri de parcare suplimentare.
Reabilitarea rețelei de canalizare se va face prin introducerea de tuburi PAFSIN
Dn400mm, racorduri canalizare și guri de scurgere.
Se vor executa lucrări de refacere și modernizare a instalației de iluminat stradal și
ambiental, dar și de introducere a instalației electrice în canalizații subterane în care se vor
poza cablurile electrice de iluminat de 0,4KW.
Se vor reloca de asemenea zonele de colectare a deșeurilor gospodărești.
Arhitectura peisagistică a zonei va fi refăcută prin toaletarea arborilor uscați, a
arbuștilor și a vegetației inestetice, se va face plantarea de arbori și arbuști noi în zonele de
intervenție.

Sunt prevăzute, în cadrul proiectului de investiții, amenajarea unor locuri de
relaxare în zona blocurilor prin amplasarea mobilierului urban corespunzător în zona
Complexului Țiglina I, blocul D4 și blocul G.
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Lucrările de construcții au demarat în 11 iulie 2018. În cadrul proiectului s-a realizat
rețeaua de canalizare în proporție de 66%, instalațiile termice - 100%, rețeaua de
iluminat public și canalizația necesară instalației electrice - 25%, iar lucrările de
drumuri, aleea carosabilă, parcările și trotuarele - în procent de 32%, la finalul anului
2018. Lucrările vor fi finalizate, conform contractului pentru etapa I și a II-a, în 11 iulie
2019.
Pentru etapa a III-a lucrările de construcții sunt condiționate de aprobarea P.U.Z. de
către Consiliul Local.
Costurile acestui obiectiv de investiții finanțat de la bugetul local se ridică la
6.938.390 de lei.
Scopul investiției a fost fluidizarea circulației auto și pietonale prin redimensionarea
drumului, amenajarea de locuri de parcare, precum și realizarea unui sistem de iluminat
stradal și ambiental, în concordanță cu necesitățile aferente zonei Colegiului Național
”Mihail Kogălniceanu”.

Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând Primăriei municipiului
Galați
Obiectivul de investiții a fost asigurarea independenței sistemului de încălzire pentru
o serie de imobile aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Galați, prin introducerea de
centrale termice. Prin această investiție se asigură agentul termic și apa caldă menajeră
pentru imobilele Primăriei Municipiului Galați.
În proiect sunt prevăzute lucrări de refacere a rețelei de conducte și coloane pentru
distribuția agentului termic și montarea de centrale termice la următoarele adrese:
• Strada Fraternității Nr.1, Bloc Șoim, Parter;
• Strada Domnească Nr.13, Bloc L, Parter;
• Strada Henri Coandă Nr.8, Bloc J5, Parter, Micro 39;
• Strada Brăilei Nr. 232, Bl. E4, Parter, Micro 18;
• Strada Domnească nr.90, Policlinica cu plata;
• Cimitirul Sf.Lazăr - Pavilionul Administrativ;
• Arena de box.
Lucrările au demarat la data de 26 septembrie 2018, toate sunt în curs de recepție
și costurile de la bugetul local s-au ridicat, în 2018, la 879.542,09 de lei.
Toate lucrările au fost finalizate. Au mai rămas de pus în funcțiune centralele după
conectarea la rețeaua de gaze în imobilele:
• Arena de box;
• Policlinica cu plată;
• Cimitirul Sfântul Lazăr (pavilionul administrativ).

Stația de epurare a apelor uzate din cartierul Dimitrie Cantemir
Obiectivul de investiții a fost inițiat în beneficiul locuitorilor din cartierul Dimitrie
Cantemir. Necesitatea stației de epurare a apelor uzate este generată de exigențele legale
și de mediu privind condițiile de deversare a apelor uzate.
Construcția stației de epurare necesită următoarele lucrări:
• construcția stației de pompare în apropierea stației de pompare provizorii
existente, de tip cheson, ce va fi echipată cu un tocător și 2 (două) pompe
submersibile;
• din noua stație de pompare a apele uzate vor fi refulate printr-o conductă PEHD
Dn16 Pn6 (cu lungimea de 1,45 de kilometri) către stația de epurare care va fi
amplasată pe o platformă, lângă gospodăria de apă existentă;
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stația de epurare va fi dimensionată pentru 1650LE și este în principiu o cuvă de
beton compartimentată, în care sunt montate toate utilajele și echipamentele
necesare procesului de epurare. La ieșirea din stația de epurare, va fi realizată o
stație de pompare efluent, tip cheson cu diametrul de 2,5 metri, având o
adâncimea de 2,5 metri, care va fi echipată cu două pompe. Apele uzate epurate
vor fi refulate printr-o conductă de refulare efluent din PEHD Dn160, Pn6 către
conducta de refulare existentă (Dn200) ce traversează digul de protecție și duce
la gura de vărsare în râul Siret. Punctul de intersecție dintre cele două conducte
se află lângă stația de pompare influent.
Obiectivul de investiții este în execuție. Până la data de 31 decembrie 2018 s-a
realizat:
• rețeaua de apă – 85%;
• rețeaua de canalizare – 60%;
• construcția efectivă a stației de epurare -70%.
Termenul de finalizare al investiției este 18 iulie 2019, lucrarea fiind începută în 18
iulie 2018.
Finanțarea e asigurată de la bugetul local și a costat 642.243 de lei.

Anveloparea Școlii Gimnaziale nr. 22
Pentru a sprijini eficiența energetică și gestionarea inteligentă a energiei în
infrastructurile publice, pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, dar și pentru
confortul elevilor și al profesorilor a fost elaborat proiectul de investiții al Școlii Gimnaziale
nr. 22. Proiectul este propus pentru finanțare prin Programului Operațional Regional 20142020, 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.

Bugetul estimat este de 2.752.684 de lei.
Lucrările au demarat la predarea amplasamentului către constructor în data de 7 mai 2018
și va fi finalizat până la data de 7 mai 2019, termenul de execuție fiind de 12 luni.
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Lucrările de construcții executate până la data de 31.12.2018:
• rețeaua de instalații de gaze naturale;
• izolarea fațadelor (parțial finalizată, au rămas două fațade de finalizat în 2019);
• termoizolarea planșeului de la etajul 2;
• izolarea termică a planșeului deasupra subsolului;
• a fost montată instalația termică;
• s-au finalizat lucrările de montaj ale instalației electrice;
• s-a montat centrala termică;
• a fost montată instalația de prevenire a incendiilor;
• s-au montat echipamentele fotovoltaice;
• s-au efectuat lucrări conexe – zugrăveli și reparații.
Restul de lucrări de construcții care vor fi executate în 2019 sunt:
• izolarea a două fațade de clădire;
• rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități;
• repararea trotuarelor.
Bugetul estimat pentru obiectivul de investiții este de 2.752.684 de lei, din care
705.000 de lei au fost cheltuiți în anul 2018.

Lucrările de modernizare a construcției de pe strada Traian nr. 93 pentru
obținerea autorizării securității la incendiu
Obiectivul de investiții a fost demarat pentru autorizarea din punct de vedere al
securității la incendiu a clădirii.
Lucrările de construcții au început la data de 2 noiembrie 2018 și au fost finalizate
în decembrie 2018.
• montarea de uși rezistente la foc;
• montarea unei instalații de stingere a incendiului și hidranți interiori;
• montarea unei instalații de semnalizare;
• montarea unei instalații de iluminat de siguranță.
Investiția de 86.870 de lei a fost asigurată din fonduri de la bugetul local.

Proiecte și lucrări în curs de execuție
Amenajarea străzii Brăilei pe tronsonul strada Roșiori - Potcoava de Aur
Bugetul estimat al proiectului este de 11.641.489,40 de lei.
Prin acest proiect de investiții municipalitatea își dorește aducerea zonei centrale a
orașului la un stil arhitectural urban modern. Lucrările planificate vor cuprinde:
• modernizarea și reabilitarea zonelor care vor fi transformate în scuaruri urbane,
cu spații pentru socializare;
• înlocuirea mobilierului urban;
• reabilitarea rețelelor electrice și a iluminatului;
• reabilitarea spațiilor verzi și dotarea lor cu sisteme de irigații performante;
• refacerea fântânii arteziene, inclusiv a instalațiilor și a echipamentelor
hidraulice;
• amenajarea peisagistică urbană și arhitecturală în concordanță cu amenajarea
peisagistică din zona centrală (Potcoava de Aur - Pasajul Dunărea - Limita
blocurilor P);
• introducerea canalizațiilor subterane pentru coborârea rețelelor de curenți slabi;
• amenajarea unei piste pentru bicicliști.

38

Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Galați

2018

Termenul de execuție stabilit al reabilitării rețelelor și a carosabilului este de 12
luni. Proiectul se află în procedura de achiziție a lucrărilor.

Sursa de finanțare va fi de la bugetul local în valoare de 11.641.489,40 de lei, din care
pentru anul 2018 au fost alocați 10.000 de lei.

Modernizarea străzilor din Valea Orașului
Proiectul de investiții derulat de autorităților locale va fi în beneficiul locuitorilor
riverani străzilor George Enescu, Plevnei, Spaniolă, Decebal (tronsonul dintre str. Săliștei și
str. G. Enescu), Vadu Carabuș, Olteniței, Vămii, Siretului și Leului. Scopul investiției este de
aducerea a străzii la condiții optime de exploatare și de eliminare a pierderilor de apă, dar
și de introducere a rețelelor de canalizare.
Se vor face lucrări de înlocuire a rețelei de apă, canalizare, iluminat public,
canalizație subterană pentru cabluri curenți slabi, suprastructură a drumului și trotuare.
Lucrările au demarat pe strada Enescu, pe 27 iulie 2018, și se vor finaliza pe 27 iulie 2019.
Costurile suportate de la bugetul local, până la 31 decembrie 2018, s-au ridicat la suma de
106.500,13 de lei.

Amenajare locuri de joacă în municipiul Galați
Proiectul de investiții are în vedere crearea unor spații de joacă moderne, în
concordanță cu cele mai noi tehnologii și dotări prin dezvoltarea și amenajarea spațiilor
verzi aflate în patrimoniul municipiului Galați.
Amenajarea locurilor de joacă se va face:
• în cartierul Mazepa I, în zona blocurilor B3 - C9;
• în Micro 21, în zona blocurilor PR5 - E13;
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• în Micro 39C, în zona blocurilor C7 - C120;
• în cartierul Țiglina I, la blocul C32;
• în Micro 40, în zona blocurilor E - D2 - A1 - A2 - A3 - A4;
• pe strada 1 decembrie 1918, în zona blocurilor S4 - PM6;
• în cartierul Micro 17, în zona blocului E1;
• în cartierul Țiglina II, în zona blocurilor G2 - H3;
• în cartierul Siderurgiștilor Vest, în zona blocurilor 6A - 6C;
• în cartierul Siderurgiștilor Vest, în zona blocurilor 9A - 9B;
• în cartierul Micro 16, în zona blocurilor Nufăr 5,6,7;
Investiția este estimată la 3.923.220,38 de lei și va fi finanțată de la bugetul local.
Locurile de joacă:
• vor fi dotate cu echipamente cu diverse funcții;
• vor fi dotate cu mobilier urban - coșuri de gunoi și bănci de agrement.
Durata planificată a execuției este de 6 luni.
Proiectul se află în procedură de licitație și este propus pentru execuție în 2019.

Amenajarea arterei de legătură între bulevardul Dunărea și bulevardul Marii
Uniri
Proiectul a fost elaborat pentru construirea unei artere de circulație între bulevardul
Dunărea și bulevardul Marii Uniri.
Investiția este estimată la 7.877.640 de lei.
Municipalitatea dorește amenajarea unei artere moderne de legătură între partea de
Sud și Est a Galațiului.
Se va realiza un punct de control, vor fi refăcute drumurile, va fi desființat un
depozit și se va face împrejmuirea incintei:
• realizarea unei construcții „Punct control acces”;
• refacerea și completarea rețelei de drumuri în interiorul unității de Poliție de
Frontieră;
• desființarea unui depozit de combustibil;
• amenajarea unei rampe de spălare pentru autospeciale;
• realizarea împrejmuirii;
• iluminatul incintei unității de Poliție de Frontieră;
• repoziționarea conductei de alimentare cu gaze;
• repoziționarea și refacerea branșamentelor pentru utilități.
Scopul acestui proiect de investiții este decongestionarea traficului rutier prin
realizarea unei artere moderne. Proiectul se află în stadiul obținerii autorizației de
construire.
Finanțarea va fi asigurată de la bugetul local.
Sunt necesare măsuri compensatorii pentru obținerea dreptului de proprietate asupra
terenului.

Anveloparea Școlii Gimnaziale nr.17
Proiectul de investiții a fost elaborat pentru creșterea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei în infrastructurile publice a clădirii Școlii Nr. 17.
Proiectul este propus pentru finanțare prin Programului Operațional Regional 20142020, 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.
Anveloparea imobilului cuprinde următoarele lucrări de construcții:
• refacerea tencuielilor degradate;
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izolarea termică a pereților exteriori, a planșeului de peste subsol și a planșeului
de peste ultimul nivel, a soclului clădirii, glafuri pentru tâmplăria exterioară;
• înlocuirea tâmplăriei exterioare;
• reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;
• dotarea clădirii cu o instalație de stingere a incendiilor;
• montarea unei pompe de căldură pentru încălzire și furnizarea apei calde;
• refacerea startului de uzură din curtea școlii;
• refacerea trotuarelor perimetrale.
Obiectiv propus pentru finanțare cu fonduri europene. Termenul de execuție a
lucrărilor va fi de 12 luni. A fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții.
Proiectul va fi finanțat atât de la bugetul local, cât și din fonduri europene.
Bugetul propus este de 1.836.265,46 de lei.

Anveloparea Liceului Teoretic Dunărea
Pentru sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei în
infrastructurile publice și a creșterii performanței energetice a clădirii Liceului Teoretic
Dunărea a fost elaborat acest proiect de investiții. Bugetul propus este de 2.076.066,94 de
lei.
Scopul investiției este de a sprijini eficiența energetică, gestionarea inteligentă a
energiei în infrastructurile publice și creșterea performanței energetice a clădirii.
Proiectul este propus pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 20142020, 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.
Anveloparea liceului teoretic Dunărea necesită următoarele lucrări de construcții:
• refacerea tencuielilor degradate;
• izolarea termică a pereților exteriori;
• înlocuirea tâmplăriei exterioare;
• reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;
• dotarea clădirii cu o instalație de stingere a incendiilor;
• montarea unei pompe de căldură pentru încălzire și apă caldă;
• refacerea trotuarelor perimetrale.
Obiectivul de investiții este propus pentru finanțare europeană. Termenul de
execuție va fi de 12 luni. A fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții.
Cheltuielile de investiții vor fi asigurate de la buget local și prin fonduri europene.

Anveloparea Școlii Gimnaziale nr. 31
Pentru sprijinirea eficienței energetice, gestionării inteligente a energiei în
infrastructurile publice și creșterii performanței energetice a clădirii a fost elaborat
proiectul de investiții pentru Școala Gimnazială nr. 31. Proiectul este propus pentru
finanțare prin Programului 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. Bugetul estimat este de
1.645.114,26 de lei.
Anveloparea Școlii Gimnaziale nr. 31 presupune:
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reparații ale fațadelor;
izolarea termică a pereților exteriori opaci;
înlocuirea tâmplăriei exterioare existente;
izolarea termică a planșeului de la etaj 2 și subsol;
înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire de la subsol cu conducte noi
din PPR;
• refacerea izolației conductelor de distribuție a agentului termic aflate în subsolul
clădirii;
• înlocuirea radiatoarelor din fontă corodate și fisurate;
• instalarea unui sistem de colectoare solare ca formă alternativă de producere a
agentului termic primar necesar obținerii apei calde;
• instalarea unui sistem de pompe de căldură aer - apă ca formă alternativă de
producere a energiei termice;
• reabilitarea instalației de iluminat;
• sistematizarea pe verticală (alei și trotuare);
• reabilitarea instalațiilor interioare (apă și canalizare).
Obiectivul de investiții este propus pentru finanțare cu fonduri europene.
Termenul de execuție a lucrărilor este de 10 luni.
A fost pregătită documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenții.
Proiectul de investiții va fi finanțat de la bugetul local și prin fonduri europene.

Amplasarea centralei termice la Liceul Sfânta Maria
Pentru a asigura căldura și apa caldă în clădirea Liceului Sfânta Maria, a fost inițiat
proiectul de investiții de montare a unei centrale termice și a instalațiilor de termoficare și
apă caldă.
Investiția, cu un buget estimat de 956.160 de lei, presupune:
• amplasarea unei construcții metalice;
• montarea a două cazane murale în condensaţie, cu randament ridicat, cu puterea
termică de 230 KW;
• montarea unei pompe de circulație pe cazane;
• montarea unei pompe de circulație pe circuitul de încălzire;
• amplasarea unui vas de expansiune închis cu membrană;
• montajul unei stații de dedurizare a apei;
• amplasarea unui rezervor apă adaos;
• montarea unui grup pentru pomparea apei de adaos;
• înlocuirea caloriferelor din fontă cu calorifere noi din oțel.
Lucrarea este în curs de finalizare. Termenul de execuție (ianuarie 2019) a fost prelungit
conform actului adițional din 28 februarie 2019. Bugetul acestui proiect de investiții este de
607.297,14 de lei, iar în anul 2018 s-au cheltuit 300.000 de lei.

Amenajarea parcului în zona străzilor A. Saligny - Basarabiei
Municipalitatea își dorește realizarea unor spații de joacă moderne ca urmare a relocării
S.P. ECOSAL S.A., proiectul fiind propus pentru execuție de Serviciul Investiții în 2019.
Costurile estimate se ridică la 2.968.465,97 de lei, finanțare asigurată de la bugetul
local, fiind elaborat un studiu de fezabilitate pentru această investiție.
Proiectul de dezvoltare și amenajare a spațiilor verzi aflate în patrimoniul municipiului
Galați include:
• amenajarea unei piațete publice în fața hangarului pentru toate categoriile de
vârstă;
• amenajarea de alei pietonale;
• amenajarea de spații de joacă pentru copii;
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teren multisport prevăzut cu un sistem de baschet pentru exterior, sistem de stâlpi
de tenis și volei;
amenajarea unui spațiu pentru vârstnici prevăzut cu ansamblu de mese de șah și
table;
amenajare peisagistică prin plantare sau relocare de arbori (salcâmi, arțari, tei și
conifere) și plantare de arbuști;
realizarea de fântâni arteziene;
montarea de mobilier urban specific parcurilor: bănci, cișmele, rastel de biciclete,
coșuri de gunoi;
realizarea unui sistem de iluminat cu corpuri fotovoltaice;
realizarea de rețele de apă și canalizare, sistem semiautomat de irigații (sistem de
irigare și aspersoare);
realizarea unor împrejmuiri de diverse tipuri.

Durata execuției va fi de 12 luni.

Amenajarea piațetei aferente Policlinicii cu Plată
După ce a fost demolată construcția metalică a arenei de box și a fost eliberat
terenul, se vor crea noi locuri de parcare, un spațiu de socializare și de mișcare în aer liber.
Pentru amenajare se vor face lucrări de asfaltare, plantare de spații verzi și va fi montat un
sistem de iluminat:
• asfaltarea unei suprafețe de 685 m2 pentru spațiile de parcare;
• amenajarea spațiilor verzi prin plantare de arbuști;
• amenajarea unui rond pentru flori;
• amenajarea spațiilor dalate prevăzute cu bănci, delimitarea spațiului verde de
zona dalată se face cu bănci din lemn, se va monta mobilier urban (coșuri de
gunoi) și un sistem de irigații;
• amplasarea unui sistem de iluminat cu stâlpi având înălțimea între 1 și 3 metri.
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Investiția este în valoare de 449.413,02 lei. Lucrarea se află în faza proiect, cu o
durată de execuție de patru luni și va începe după obținerea autorizației de construire.

Amenajarea extinderii talciocului
Pentru a asigura condițiile igienice și sanitare în exploatarea de pe amplasamentul
Talciocului, s-a decis elaborarea unui proiect de investiții de restructurare a întregii incinte.
Lucrările de construcții vor include:
• amplasarea a 5 (cinci) corpuri cu funcțiuni şi suprafețe diferite, alcătuite din
containere metalice termoizolate şi echipate corespunzător;
• amenajarea parcării.
Sunt necesare noi locuri de parcare, iar lucrarea va avea un cost estimativ de
4.697.792,32 de lei, cu un termen de execuție de patru luni de la predarea
amplasamentului.
Realizarea obiectivului este condiționată de elaborarea proiectului de execuție de
către Consiliul Județean Galați pentru Drumul de Centură, termenul de finalizare al
lucrărilor fiind decembrie 2018.

Rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor
Pentru creșterea gradului de accesibilitate a persoanelor cu dizabilități a fost
necesară demararea unei investiții de montare a platformelor pentru transportul
persoanelor cu dizabilități în spațiile din str. Traian, bl A4, din cauza diferenței de nivel la
intrarea în bloc.
Se vor construi rampe și pentru celelalte sedii de pe domeniul public din str.
Domnească bl. L, Patinoarul Artificial și str. H. Coandă, bl. J5.
Investiția este necesară pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități în sediile
Primăriei Municipiului Galați. Se vor amplasa după cum urmează:
• str. Domnească nr. 13, bl. L (Direcția de taxe și impozite) - intrare secundară;
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str. Traian nr. 93, bl A4 - acces pentru 3 scări, de la nivelul de intrare la parterul
înalt;
• la Patinoarul Artificial, bulevardul G. Coșbuc, nr. 253 - intrarea pentru spectatori
din str. H. Coandă;
• str. H. Coandă nr. 8, bl. J5 - Direcția taxe și impozite - acces de la nivelul
trotuarului la nivelul interiorului clădirii.
Lucrările de construcții vor fi diferite pentru fiecare sediu și vor cuprinde:
• Str. Traian, nr. 93, bl. A4 de la nivelul intrării de la parterul înălțat până la
terasa blocului cu fațada spre str. Traian și str. Serei, unde este prevăzută cu o
rampă de acces, aflată în stare foarte bună, conformă cu prevederile
Normativului NP051/2012. În interior, la intrarea blocului, nu există spațiu
suficient pentru amplasarea unei rampe foarte lungi, pentru fiecare din cele 3
scări fiind necesară montarea a câte o platformă înclinată de tip servoscară, cu
ghidaj rectiliniu paralel cu treptele.
• Str. Domneasca, nr. 13, bl. L, unde se vor executa 2 rampe identice, iar suprafața
de rulare va fi din tablă striată (platformă exterioară și interioară), prevăzută cu
balustrade de protecție.
• Patinoarul Artificial din bulevardul G. Coșbuc, nr. 253 unde se va amplasa o
rampă metalică interioară mobilă la intrarea pentru spectatori din str. H.
Coandă, iar suprafața de rulare va fi din tablă striată.
• Str. H. Coandă nr. 8, bl. J5 de la Direcția taxe și impozite - se vor amplasa 2
rampe exterioare din beton armat pe trotuar.
Cheltuielile bugetare pentru această investiție în 2018 s-au ridicat la 36.619,70 de
lei. Obiectivul, aflat în execuție s-a realizat în proporție de 50%. Au fost finalizate rampele
de la bloc L din strada Domnească nr.13 și rampa de la Patinoar. Au mai rămas de executat
în celelalte două locuri.

Alte proiecte de investiții ale municipalității
1.

Amenajarea arterei de legătură între bulevardul Dunărea și bulevardul Marii Uniri
(măsuri compensatorii conform Anexei 3 din H.G. 434/2015)
Valoarea estimată a proiectului - 7.877.640 de lei
Municipalitatea dorește amenajarea unei artere moderne de legătură între partea de sud și
de est a municipiului Galați. Lucrările de construcții din proiect includ:
• realizarea unei construcții „Punct control acces”;
• refacerea și completarea rețelei de drumuri în interiorul Poliției de
Frontieră;
• desființarea depozitului de combustibil;
• amenajarea de rampe de spălare pentru autospeciale;
• realizarea împrejmuirii și iluminatul incintei Poliției de Frontieră;
• repoziționarea conductei de alimentare cu gaze;
• repoziționarea și refacerea branșamentelor de utilități.
2. Anveloparea Liceului Teoretic „Anghel Saligny”
Proiectul, în valoare de 2.071.537,01 de lei, va fi propus pentru finanțare prin
Programul Operaţional 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.
3. Anveloparea Școlii Gimnaziale nr. 22
Proiectul, în valoare de 2.752.684 de lei, va fi propus pentru finanțare prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
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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.
4. Construirea unui depozit pe strada Macului
Proiectul propus pentru finanțare în 2019 va avea scopul depozitării materialelor
rezultate din deșeuri, evacuări, reabilitări stradale, a materialelor pentru casare, a pieselor
de schimb auto și bunuri ale proiectelor europene. Valoarea estimată a proiectului se ridică
la 10.661.813,30 de lei.
5. Extinderea iluminatului public – etapa a II-a
Cu un buget de 3.347.958,72 de lei, proiectul va fi propus pentru finanțare în 2019 și
vizează:
• str. V. Cârlova - cartier Fileşti;
• str. Dr. Răutu;
• str. Siderugiștilor nr. 5, blocurile PS1A - PS1B;
• str. Banatului - extindere iluminat spre str. Locomibilei;
• str. Gheorghe Şincai - cartier Fileşti;
• blocul A15, Micro 16, str. Gh Asachi, nr. 2;
• Drumul de centură între DN2B și rondoul de acces Selgros;
• Viaductul către Combinat;
• Calea Smârdan;
• Calea Prutului;
• str. Şoimului şi zona aferentă blocului Atena;
• bulevardul Marii Uniri blocurile U3 - U5, U6 din Ţiglina I;
• Parcul Cloșca;
• Micro 19 - aleea dintre Piață și blocul V1.
6. Modernizarea și extinderea Grădiniței nr. 6
Proiectul, în valoare de 258.081,549 de lei, va fi propus pentru finanțare prin
Programul Operaţional 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.
7. Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 11
Proiectul căruia i-au fost aprobați indicatorii tehnico-economici de către Consiliul
Local Galați, în valoare de 12.115.215 de lei, vizează reabilitarea și modernizarea unității
școlare.
8. Modernizarea străzii Domnească pe tronsonul dintre strada Brăilei și strada Gamulea
Pentru acest proiect de investiții a fost realizată Documentația de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții, iar la sfârșitul anului 2018 a fost finalizată licitația pentru proiectarea și
execuția lucrărilor, a căror valoare este de 3.520.790,08 lei fără TVA.
Dorința de amenajare a zonei centrale a orașului într-un stil arhitectural urban contemporan
a generat planificarea următoarelor lucrări de construcții pentru acest proiect:
• modernizarea și reabilitarea trotuarelor cu pavaje executate din dale de piatră
naturală (granit) pe placă de beton cu bordurile din piatră naturală;
• înlocuirea mobilierului urban cu bănci din granit cu lamele din lemn și coșuri de gunoi
din granit;
• reabilitarea rețelelor electrice exterioare și a iluminatului public;
• reabilitarea spațiilor verzi și dotarea lor cu sisteme de irigații automatizate;
• amenajare peisagistică urbană și arhitecturală în concordanță cu amenajarea
peisagistică din zona centrală (Potcoava de Aur - pasaj Dunărea - Limita blocurilor P);
• introducerea de canalizații subterane pentru coborârea rețelelor de curenți slabi;
9. Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia”
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Pentru proiectul de reabilitare și modernizare al Colegiului tehnic „Traian Vuia”, în
valoare de 24.130.690 de lei, cu Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
finalizată, au fost prevăzute următoarele lucrări:
• înlocuirea tâmplariei interioare și exterioare;
• înlocuirea pardoselii;
• realizarea șarpantei;
• înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare.
10. Reabilitarea Colegiului Tehnic „Paul Dimo”
Pentru proiectul de reabilitare și modernizare al Colegiului Tehnic „Paul Dimo”, în
valoare de 25.073.916 de lei, cu Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
finalizată, au fost prevăzute următoarele lucrări:
• înlocuirea tâmplariei interioare și exterioare;
• înlocuirea pardoselii;
• realizarea șarpantei;
• înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare.
11. Reabilitarea și modernizarea Școlii nr. 33
Pentru acest proiect de investiții, de 3.910.703 de lei, au fost aprobați indicatorii
tehnico-economici de către Consiliul Local Galați în urma Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenții.
Reabilitare și modernizarea unității școlare include:
• lucrări de arhitectură;
• rampa pentru persoane cu handicap;
• înlocuirea instalaților electrice, termice și sanitare;
• sistematizarea verticală.
12. Redimensionarea instalației electrice a Colegiului de Industrie Alimentară „Elena
Doamna”
Grație dotării laboratoarelor cu tehnică nouă și a dotării cu echipamente, Colegiul de
Industrie Alimentară „Elena Doamna” va avea un proiect de investiții estimat de
719.710,642 de lei, proiectului fiindu-i aprobați indicatorii tehnico-economici de Consiliul
Local Galați.

PROIECTE ȘI FINANȚĂRI EXTERNE
PROIECTE CU FONDURI EUROPENE ÎN IMPLEMENTARE ȘI EVALUARE ÎN 2018
POR, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale (7 regiuni)
1. Creșterea performanței energetice a blocului G8 aferent Asociației de Proprietari nr.
360 A, cod SMIS: 117904
Valoarea totală a proiectului - 920.473,46 lei
Stadiul proiectului - Contractat pe data de 25.10.2017 cu nr. 623
Durata de implementare: 25.10.2017 – 24.02.2019 (16 luni)
2. Creșterea performanței energetice a blocului G1 aferent Asociației de proprietari nr.
388, cod SMIS: 117906
Valoarea totală a proiectului - 863.751,20 lei
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Stadiul proiectului - Contractat pe 20.12.2017 cu nr. 939
Durata de implementare: 20.12.2017 – 19.07.2019 (19 luni)
3. Creșterea performanței energetice a blocului D din cartierul Micro 13B şi blocului
PR3A din cartierul Micro 21, Cod SMIS: 122599
Valoarea totală a proiectului - 1.580.132,66 lei
Proiect selectat pentru finanțare din 01.10.2018
Durata de implementare: 39 luni
POR, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale (SUERD)

1. Creșterea performanței energetice a blocului M, strada Albatros nr. 1, cod SMIS:
122620
Valoarea totală a proiectului - 2.164.218,83 lei
Proiect în evaluare CAE

2. Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4,
aferente asociației de proprietari 113 din municipiul Galați, Cod SMIS: 121329
Valoarea totală a proiectului - 5.703.435,07 lei
Proiect în evaluare CAE

3. Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7/E8/C21/C22, str.
Regiment 11 Siret, nr. 27 /35 / 29/31 din municipiul Galați, Cod SMIS: 123496
Valoarea totală a proiectului - 5.889.294,11 lei
Proiect în evaluare CAE

4. 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 totală a proiectului - 2.598.587,37 lei
Proiect în evaluare CAE

5. Creșterea performanței energetice a Bloc G2, str. Constructorilor nr.10, a Bloc G3,
str. si a Bloc C6C, str. G-ral Dragalina nr. 6, Cod SMIS: 124422
Valoarea totală a proiectului - 3.985.111,28 lei
Proiect în evaluare CAE

6. 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
Valoarea totală a proiectului - 2.932.034,2 lei
Proiect în evaluare CAE

POR, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice (7 Regiuni)
1. Anvelopare unității de învățământ - Școala Gimnazială „Iulia Hașdeu”, Cod SMIS:
111717
Valoarea totală a proiectului - 2.910.142,72 lei
Contract semnat pe data de 28.09.2018 nr. 3251
Durata de implementare: 28.09.2018 – 30.10.2019 (13 luni)
2. Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3, B-dul Dunărea nr. 60,
Cod SMIS: 111721
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Valoarea totală a proiectului - 2.915.211,47 lei
Contractat pe data de 26.03.2018 cu nr. 1615
Durata de implementare: 26.03.2018 – 29.02.2020 (24 luni)
3. Anvelopare unități de învățământ– Școala Gimnazială nr. 22, Cod SMIS: 111723
Valoarea totală a proiectului - 2.767.614,24 lei
Contractat pe 21.06.2018 cu nr. 2533
Durata de implementare: 21.06.2018 – 30.06.2019 (12 luni)
POR, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice (SUERD)
1. Anvelopare – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” 5 iulie, Cod SMIS: 121231
Valoarea totală a proiectului - 2.071.537,01 lei
Proiect în evaluare tehnică și financiară
2. Anvelopare - Școala Gimnazială nr. 17, Cod SMIS: 122001
Valoarea totală a proiectului - 2.318.125,71 lei
Proiect în evaluare tehnică și financiară
3. Anvelopare - Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu”, Cod SMIS: 122000
Valoarea totală a proiectului - 2.088.858,13 lei
Proiect în evaluare tehnică și financiară
4. Anvelopare – Liceul Teoretic „Dunărea”, cod SMIS: 121229
Valoarea totală a proiectului - 2.076.066,94 lei
Proiect în evaluare tehnică și financiară
5. Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28 Galați, Cod SMIS: 124982
Valoarea totală a proiectului - 13.580.553,60 lei
Proiect în evaluare CAE
POR, Axa Prioritară 3, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public (7 Regiuni)
1. Modernizare sistem iluminat public în cartierul Mazepa, Cod SMIS: 121482
Valoarea totală a proiectului - 11.908.097,54 lei
Proiect în evaluare CAE
2. Modernizare sistem iluminat public în cartierele Țiglina 1 și Țiglina 2, Cod SMIS:
125170
Valoarea totală a proiectului - 21.716.349,27 lei
Proiect în evaluare CAE
Axa prioritară 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4.1 –
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă (7 Regiuni)

1. Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918,
Cod SMIS: 121363
Valoarea totală a proiectului - 104.373.966,18 lei / 22.816.974,06 €
Proiect selectat pentru finanțare

2. Achiziționare mijloace de transport nepoluante (tramvaie), Cod SMIS: 122514
Valoarea totală a proiectului - 53.235.840,00 lei / 11.637.775,44 €
Proiect selectat pentru finanțare
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3. Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George
Coșbuc „tronson Henri Coandă – str. Alexandru Măcelaru”, cod SMIS: 124971
Valoarea totală a proiectului - 104,746,875.96 lei / 23.252.004 €
Proiect în evaluare CAE
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 şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de
muncă
1. Grădiniță cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați,
COD SMIS: 122478
Valoarea totală a proiectului - 7.839.323,00 lei / 1.684.752,75 €
Proiect în evaluare CAE
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
Valoare alocare pentru municipiul Galați = 820.000 € (FEDR+BS)
1. Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” – Corp Școală Galați, Cod SMIS: 121386
Valoarea totală a proiectului - 7.308.166,81 lei / 1.566.796,76 €
Proiect în evaluare CAE
POR, 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)
1. Reabilitare Zonă istorică, Municipiul Galați – Reabilitare imobil strada Domnească nr.
58, Cod SMIS: 116045
Valoarea totală a proiectului - 9.597.016,49 lei
Contractat în data 19.04.2018 cu nr. 1904
Durata de implementare: 19.04.2018 – 31.03.2020 (23 luni)
POR, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (SUERD)
1. Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina–Barboși, Cod SMIS: 119952
Valoarea totală a proiectului - 15.416.890,99 lei
Contractat în data de 18.12.2018 cu nr. 3551
Durata de implementare: 18.12.2018 – 31.10.2020 (22 luni)

POR, Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Apel
dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 (SUERD)
1. Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați, Cod SMIS: 120243
Valoarea totală a proiectului - 135.196.480,11 lei
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(U.A.T. Municipiul Galați în calitate de Partener)
Proiect selectat pentru finanțare din 28.09.2018
POR, Axa Prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Prioritatea de
investiții 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe (7 Regiuni)
1. Modernizare, extindere și dotare Compartiment primiri urgențe – Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, Cod SMIS: 119396
Valoarea totală a proiectului 9.365.418,29 lei
Proiect selectat pentru finanțare din 01.10.2018
Axa Prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții
8.1, Operațiunea A – Ambulatorii (7 Regiuni)
1. Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu integrat – Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, Cod SMIS: 123950
Valoarea totală a proiectului - 14.391.146,11 lei
Proiect în evaluare tehnică și financiară
2. Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de
Obstetrică Ginecologie “Buna Vestire” Galați, Cod SMIS: 123682
Valoarea totală a proiectului - 16,223,981.03 lei
Proiect în evaluare CAE
3. Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de
Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați, Cod SMIS: 127674
Valoarea totală a proiectului - 12.425.665,51 lei
Proiect în evaluare CAE
POR, Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiții
10.1b - Apel dedicat învățământului obligatoriu (7 Regiuni)
1. Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Galați, Cod SMIS: 120783
Valoarea totală a proiectului - 6.475.057,45 lei
Proiect selectat pentru finanțare în data de 05.12.2018
2. Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Galați nr. 11, Cod SMIS:
120287
Valoarea totală a proiectului - 11.538.601,01 lei
Proiect selectat pentru finanțare în data de 05.12.2018
3. Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială „Grigore Teologul”, Cod SMIS: 122069
Valoarea totală a proiectului - 4.927.970,66 lei
Proiect în evaluare tehnică și financiară
4. Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” (nr 13), Cod SMIS:
122068
Valoarea totală a proiectului - 9.976.351,30 lei
Proiect în evaluare CAE
5. Construire corp nou la Școala Gimnazială „Dan Barbilian”, Cod SMIS: 122070
Valoarea totală a proiectului - 12.040.440,93 lei
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Proiect în evaluare CAE
POCU 5.1. – Axa Prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
1. O intervenție funcționare Asociația STRATEGAL (375.000 euro = 1.744.683,23 lei)
care va gestiona:
• 3 intervenții (4 proiecte) în infrastructură pe POR 9.1 în valoare de 4 500 000 €
• 3 intervenții în soft pe POCU 5.1 în valoare de 2.125.000 €,
• 3 intervenții surse proprii Asociația STRATEGAL în valoare de 35.000 €
Valoarea totală a proiectului - 1.744.683,23 lei
Proiect în derulare. A fost semnat contractul la data de 24.09.2018 cu nr. 9796
Durata de implementare: 5.09.2018 – 31.10.2023 (62 luni)
POCA 2.1. – Programul Operațional Capacitate Administrativă, 2.1. - Introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari.
1. Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor,
arhivă electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri,
elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City.
Valoarea totală a proiectului - 4.437.897,21 lei
Contractat în data de 10.12.2018 cu nr. 288
Durata de implementare: 11.12.2018 – 11.12.2019 (12 luni)
Valoarea proiectelor contractate este de 41.573.681,01 lei.
Valoarea proiectelor selectate pentru finanțare este de 321.765.495,70 lei.
Valoarea proiectelor aflate în evaluare este de 268.912.190,37 lei.
Proiectele cu finanțare externă implementate sau aflate în evaluare însumează
632.251.367,08 lei.

PROIECTE NEFINALIZATE
Axa prioritară 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4.1 –
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă
1. Achiziție de mijloace de transport nepoluante (17 troleibuze noi), Cod SMIS: 125465
Valoarea totală estimată a proiectului - 31.530.186,74 lei / 7.548.571,77 €
Contract de finanțare nr. 3597 din 11.12.2018.
Durata de implementare: 11.12.2018 – 31.01.2022 (48 luni)
Apelul de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate
1. Furnizarea, Operarea şi Mentenanța unui Sistem de Taxare Automată, a unui Sistem
de Informare a Pasagerilor şi a unui Sistem de Management al Flotei pentru
Municipiul Galați, Cod SMIS : 125749
Valoarea totală estimată a proiectului - 26.189.365,89 lei / 5.725.202,40 €
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Contract de finanțare nr. 3604 din 11.12.2018
Durata de implementare: 11.12.2018 – 31.12.2019 (12 luni)
2. Modernizare strada Traian între Metro și strada Brăilei, Cod SMIS : 125784
Valoarea totală estimată a proiectului - 17.900.158,57 lei / 3.913.116,16 €
Contract de finanțare nr. 3601 din 11.12.2018
Durata de implementare: 11.12.2018 – 30.03.2019 (3 luni)
Valoarea totală a proiectelor nefinalizate este de 75.619.711,20 lei.

PROIECTE CU FONDURI EUROPENE
FINANȚATE PRIN PROGRAME DE COOPERARE TRANSNAȚIONALĂ
Program Dunărea, Axa prioritară 2 - O regiune a Dunării responsabilă din punct de vedere
al mediului și culturii
1. Proiect - ReDiscover (Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage
of the Danube Region)
Valoarea totală estimată - 191.525,67 €
Proiect în derulare
Durata de implementare: 01.06.2018 – 31.05.2021
Program Dunărea, Axa prioritară 3 – „Conectivitatea în Regiunea Dunării”
1. Proiect - Danube-Black Sea Gateway Region
Valoarea totală estimată - 160.725 €
Proiect în derulare
Durata de implementare: 01.01.2017 – 30.06.2019
Program URBACT III, Rețele de bune practici
1. Proiect - Bluact: Promoting entrepreunership and innovation on maritime economy
(Partener Lider Pireu, Grecia)
Valoare totală estimată - 55.650,80 €
Proiect în derulare
Durata de implementare: 04.12.2018 – 03.11.2020
Program România-Moldova, Prioritatea 2.1 – Păstrarea și promovarea patrimoniului
cultural și istoric
1. Proiect - History Anciv – promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric în
România și Republica Moldova
Valoarea totală estimată - 1.381.930 €
Proiect în evaluare
Program România-Moldova, Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de
sănătate și a accesului la sănătate

1. Proiect - CBC HEALTH NET – Eficientizarea serviciilor medicale de obstetricăginecologie și pediatrie din Galați și Cahul
Valoare totală estimată - 634.000 € (Municipiul Galați)
Proiect în evaluare
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Program România-Moldova, Prioritatea 4.2 - Sprijin pentru activități comune în vederea
prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acțiuni comune în timpul
situațiilor de urgență
1. Proiect - Acțiuni transfrontaliere comune pentru prevenirea inundațiilor
Valoare totală estimată - 87.847 € (Municipiul Galați)
Program EEA & Norway Grants Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon
Economy
1. Proiect - GreenLight – Green Lighthouse Neighbourhoods
Valoare estimată - 130.000 €
Proiect în evaluare
Valoarea proiectelor contractate este de 407.901,47 €, iar valoarea proiectelor aflate în
stadiul de evaluare e de 2.233.777 €.

Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare
În anul 2018, funcționarea Biroului Reparații Străzi, Siguranța Circulației,
Semaforizare a fost coordonată şi organizată cu respectarea prevederilor legale şi a
indicatorilor de calitate, a termenelor şi parametrilor cantitativi, calitativi şi a protecției
mediului.
Reparații ale covorului asfaltic
Prestator: S.P. Ecosal Galați
În vederea îmbunătățirii circulației auto şi a fluidizării acesteia, s-au executat lucrări de
reparații ale sistemului rutier și de regenerare urbană a zonelor aferente Cartierelor Țiglina
I și Mazepa II.
Lucrările au constat în repararea covorului asfaltic, înlocuirea bordurilor, reparare și
crearea de noi locuri de parcare, cu o valoare a lucrărilor executate în:
Cartierul Țiglina I 1.000.359 de lei cu T.V.A.;
Cartierul Mazepa II
456.071 de lei cu T.V.A..
De asemenea, s-au executat lucrări de intervenție în primă urgență pentru punere în
siguranță a falezei superioare în zona Elice, de către S.C. Servland S.R.L., în valoare de
aproximativ 4.900.000 de lei.

Balastări
Prestator: S.P. Ecosal Galați
S-a intervenit pentru repararea carosabilului pe străzile Cetățuiei, Delfinului,
Olteniței, pe o suprafață de aproximativ 15.000 m2.

Parcări
Prestator: S.P. Ecosal Galați
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În anul 2018 s-au reparat parcările de pe străzile Vultur (în zona blocurilor A5 – B2),
în cartierul Micro 39 (în zona blocului K6, la Școala Gimnazială nr. 33 și în zona blocului
N22), în cartierul Țiglina I (în zona blocului PS10B) și în cartierul Aurel Vlaicu (în zona
blocului K9), pe o suprafață de aproximativ 1.370 m2.

Reparații trotuare
Prestator: S.P. Ecosal Galați
Pentru o mai bună circulație pietonală s-a intervenit pentru repararea trotuarelor în
cartierele Țiglina I, Țiglina III, Micro 13, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Micro 39 A, Aurel
Vlaicu, pe strada Basarabiei - la intersecția cu bulevardul George Coșbuc, însumând o
suprafață de 12.000 m2 şi o valoare de 1.800.000 de lei.

Frezări, plombări şi accidente teren
Prestator: S.P. Ecosal Galați
Pentru a îmbunătăți circulația autovehiculelor pe străzile din municipiul Galați, au
fost executate lucrări de frezare şi asfaltare (plombe), în valoare de aproximativ
15.000.000 de lei.
De asemenea, s-a intervenit punctual acolo unde au apărut, din diverse motive,
accidente de teren, fiind executate lucrări în valoare de aproximativ 4.000.000 de lei.

Siguranța circulației
Prestator: S.P. Ecosal Galați
În anul 2018, s-au executat lucrări de marcaje rutiere pe străzile cu îmbrăcăminte
asfaltică din municipiul Galați. Lucrările, în valoare de 1.575.000 de lei, au început în luna
mai 2018 şi au fost finalizate în luna august 2018.
Au fost reparate și montate indicatoare rutiere şi elemente de siguranță a circulației,
în valoare de 238.000 de lei.

Întreținere și reparații semafoare
Prestator: S.P. Ecosal Galați
Pentru îmbunătățirea circulației auto şi fluidizarea acesteia s-a asigurat funcționarea
normală a semafoarelor de pe raza municipiului Galați, cu o valoare a lucrărilor de
întreținere de 174.000 de lei.
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Politica de mediu

Amenajarea şi întreținerea spațiilor verzi
Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. şi Serviciul Public Ecosal Galați au acționat
pentru păstrarea şi regenerarea mediului natural al orașului, activitățile specifice
desfășurate având o valoare totală de 7.169.217,83 lei și constând în:
1) dezvoltarea suprafeței acoperită cu spații verzi amenajate, prin lucrări de:
- gazonare - 2759 m2;
- plantarea florilor (sezonul I , sezonul II, bulbi și perene) – 662.093 de bucăți;
- plantări și transplantări de arbuști (trandafiri, hibiscus și buxus) – 4.349 de bucăți;
- plantare și transplantări de arbori foioși și rășinoși - 399 de bucăți.
2) întreținerea spațiilor verzi din parcuri, scuaruri, cartiere de locuințe și unități de
învățământ prin lucrări de:
- cosire mecanică a vegetației ierboase – 426,47 ha;
- curățarea terenului cu grebla a peluzelor și taluzurilor – 288,86 ha;
- tunderea gardului viu mecanic (esență moale și esență tare) - 240.471,4 m2;
- tunderea gardului viu manual (esență moale și esență tare) - 68.990 m2;
- tăierea și corectarea arbuștilor (mai mici de 1,5 metri și mai mari de 1,5 metri) și
arbori mai mici de 7 metri, efectuate manual – 62.551 de bucăți;
- mobilizare (plivit, săpat) rabate flori, copilit-îndepărtat flori trecute -61.266 m2;
- mobilizat (plivit, săpat) arbori, arbuști și gard viu - 26.246 m2;
- mobilizat (plivit, săpa) trandafiri – 44.903 m2;
- desfundat și nivelat teren – 27873,6 m2;
- udarea (cu cisterna sau de la hidrant), a suprafețelor plantate precum şi a
locurilor de recreere (Faleza Dunării, parcuri);
- udarea şi plivirea florilor din ghivecele amplasate pe suporți metalici din
parcurile: Orășelul Copiilor, Viva, Grădina Publică și Rizer;
- curățarea zăpezii și a gheții de pe aleile din parcuri în sezonul rece;
- colectarea, încărcarea şi transportul deșeurilor vegetale de la punctele de lucru.
3) Achiziția și montarea sistemului de filtrare pentru iazul din Parcul Viva în valoare de
96.390 lei;
4) Montarea sistemelor de irigații în următoarele zone: scuar central Brăilei (zona cuprinsă
între Inel Rocadă și Bulevardul G. Coșbuc) și zona rondoului din Micro 19, în valoare de
243.474 lei;
5) Montarea ruloului de gazon pe scuar central Brăilei (zona cuprinsă între Inelul de Rocadă
și B-dul G. Coșbuc);
6) Lucrări de intervenție asupra arborilor uscați, îmbătrâniți, scorburoși, care prezentau
pericol de prăbușire, aflați pe domeniul public:
Total solicitări

Solicitări rezolvate
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Solicitări rămase
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În multe situații a fost necesară intervenția echipelor de alpiniști, iar din tăierile de arbori
rezultând aproximativ 794 m3 de lemn.
Pentru respectarea normelor europene de depozitare a deșeurilor vegetale, s-au tocat 1370
tone de crengi rezultate din tăieri şi fasonări de arbori.
7) lucrări de intervenție asupra rădăcinilor copacilor, activitatea de extracție a cioturilor de
pe domeniul public:

Total cioturi

Autosesizări

Solicitări petenți

Solicitări
rezolvate

Solicitări
rămase

76

32

27

59

17

*au rămas nerezolvate 17 solicitări de la petenți, motivul fiind absența utilajelor
sau defecțiuni la cele existente.
Combaterea insectelor vectori şi generatoare de disconfort
Combaterea insectelor vectori a avut loc în lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august
atât cu mijloace aeriene, cât și la sol. Suprafața acoperită de avion a fost de 6 380 ha. (2
etape de stropit aerian și 3 etape la sol).
S-au folosit substanțe omologate si avizate de ministerul de resort și anume Solfac,
Kotrine, Aqua K-otrine.
Suma alocată pentru această acțiune a fost de 417.916,16 lei.
Dezinfecție
Dezinfecția privind combaterea pestei porcine africane s-a desfășurat în lunile
august, septembrie, octombrie și noiembrie prin instalarea de puncte de control la toate
intrările și ieșirile din oraș.
Suma alocată pentru această acțiune a fost de 228.561,98 lei cu T.V.A.
Deratizare
În lunile februarie și martie s-a desfășurat o campanie de deratizare împotriva
rozătoarelor apărute în Micro 17, în zona locuințelor sociale.
Suma alocată pentru această acțiune a fost de 435,51 lei cu T.V.A.
Salubrizare şi întreținere curățenie artere de circulație şi parcuri
Serviciul Public Ecosal Galați a acționat cu un număr de aproximativ 104 muncitori în
fiecare lună.
Activitățile prestate de către S.P. Ecosal sunt următoarele:
• măturatul de bază a carosabilului şi al trotuarelor;
• întreținerea curățeniei străzilor, a parcurilor şi a locurilor de joacă;
• răzuirea depunerilor din rigole;
• atunci când condițiile meteo au impus acest lucru s-a acționat cu utilajele aparținând
S.P. Ecosal Galați precum şi cu cele închiriate în vederea deszăpezirii şi combaterii
poleiului;
• asigurarea curățeniei înainte şi după desfășurarea unor manifestări organizate de
către Primăria Municipiului Galați („Serbările Galațiului”, „Ziua Marinei”, „Ziua
Drapelului” etc.).
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Suprafețele salubrizate de către S.P. Ecosal, în anul 2018, au fost în medie de 90.179
m /lună pentru măturatul de bază a carosabilului și de 265.000 m2/lună pentru măturatul
trotuarelor. Automăturătorile mecanice, într-un număr mediu de 4 utilaje pe lună, au
acționat după un program stabilit, pe anumite sectoare de drum.
2

Colectarea deșeurilor menajere de la populație
Serviciul Public Ecosal Galați transportă deșeurile colectate de la populație la rampa
de la Tirighina. Față de perioada anterioară s-a constatat o îmbunătățire a activității,
dovada fiind atât numărul mai scăzut al sesizărilor din partea cetățenilor, cât şi a
observațiilor reprezentanților Primăriei şi ai instituțiilor de mediu abilitate.
Zilnic se ridică deșeurile din punctele de colectare şi de 4-5 ori pe săptămână din
depozitele stradale neautorizate (reușind eliminarea definitivă sau temporară a acestora).
Colectarea deșeurilor menajere de la populație prin punctele de colectare amplasate
pe domeniul public al municipiului Galați, în anul 2018, s-a realizat după cum urmează:
Cantitate deșeuri ridicate
medie (tone/lună)

Numărul punctelor de
colectare

Numărul de depozite
neautorizate

6.189,63

386

30

Curățenia de primăvară
S-a elaborat şi a fost derulat programul „Curățenia de primăvară – 2018” în toate
ansamblurile de locuințe, fiind invitați să participe agenți economici, instituții publice şi de
învățământ, persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum şi orice persoană
juridică sau fizică.
Serviciul Public Ecosal Galați şi Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. au acționat în
toate cartierele municipiului unde s-au greblat parcuri, locuri de joacă, scuaruri, rondouri,
s-au reparat, văruit, dezinfectat şi igienizat punctele gospodărești şi s-au colectat şi
transportat deșeurile rezultate.
Ecarisaj
Capturarea câinilor fără stăpân a fost abordată în spiritul legislației actuale şi a
colaborării cu organizațiile de protecție a animalelor. Serviciul Public Ecosal Galați
(prestatorul serviciului) are o comunicare permanentă cu asociațiile de protecție a
animalelor.
În anul 2018, contractul „Servicii de sterilizare câini fără stăpân” a avut o valoare de
129.000 lei fără T.V.A..
Asigurarea toaletelor ecologice
Prestatorul S.C. Envirotech S.R.L. a asigurat funcționarea a 80 de toalete ecologice
mobile amplasate în 48 locații din zonele aglomerate, în special la capetele de linie ale
traseelor mijloacelor de transport în comun, inclusiv întreținerea celor 5 toalete ecologice
mobile proprietatea municipiului Galați. Întreținerea se face zilnic, iar în perioada sezonului
cald, ori de câte ori este nevoie.
Cu ocazia diverselor manifestări cultural-sportive și religioase, s-au asigurat toalete
ecologice mobile prin reamplasarea lor în zonele respective.
Compactarea deșeurilor provenite din demolări, construcţii şi excavații
Direcționarea deșeurilor provenite din construcții și demolări se face către groapa de
împrumut pământ galben (lângă zona de agrement de la Lacul Vânători), unde persoanele
fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii și din amenajarea locuințelor pot să
transporte aceste deșeuri.
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Cu utilaje ale societăților care administrează activitatea de rambleiere cu deșeuri, sa nivelat şi compactat molozul.
Iluminatul festiv
Serviciile de reparare şi întreținere a instalațiilor de iluminat festiv s-au prestat în
baza contractului nr. 26642/21.03.2018 „Închiriere ornamente pentru Sărbătorile Pascale
2018 în municipiul Galați” în valoare de 119.000 de lei (exclus TVA), încheiat cu S.C. MK
Lighting S.R.L. Hunedoara.
S-au închiriat și au fost montate pe domeniul public al municipiului Galați (Parcul
Eminescu, Grădina Publică, Parcul Viva, Parcul Orășelul Copiilor și Inelul de Rocadă) figurine
și ornamente cu specific pascal în număr de 54 de bucăți, precum și 15 bucăți de figurine și
ornamente aflate în proprietatea municipiului Galați.
Pentru asigurarea unui cadru festiv specific Sărbătorilor de Crăciun, s-au închiriat
instalații și echipamente conform contractului nr. 88480/01.11.2018 „Închiriere instalații și
echipamente iluminat festiv în municipiul Galați în perioada Sărbătorilor de Crăciun 20182019”, în valoare de 1.630.000 de lei (fără T.V.A.), încheiat cu S.C. Ilnic Electric S.R.L. din
județul Maramureș. Astfel s-au închiriat și s-au montat pe domeniul public al municipiului
Galați, în parcuri, pe esplanade și pe principalele străzi și bulevarde, figurine luminoase
specifice sărbătorilor de Crăciun.
Pentru asigurarea unui cadru festiv specific sărbătorilor de zilele Galațiului s-au
închiriat instalații și echipamente conform contractului nr. 88478/01.11.2018 „Închiriere
instalații și echipamente iluminat festiv în municipiul Galați în perioada Sărbătorilor de
Zilele Galațiului 2018-2019” în valoare de 30.000 de lei (fără T.V.A.), încheiat cu S.C. Ilnic
Electric S.R.L. din județul Maramureș. S-au închiriat și montat pe domeniul public al
municipiului Galați, pe bulevardul Marii Uniri, figurine luminoase specifice sărbătorilor de
Crăciun.
Pentru asigurarea unui cadru festiv specific sărbătorilor de Ziua Națională a României
s-au închiriat instalații și echipamente conform contractului nr. 88476/01.11.2018
„Închiriere instalații și echipamente iluminat festiv în municipiul Galați în perioada
Sărbătorilor de Ziua Națională a României 2018-2019” în valoare de 25 200 de lei (fără
T.V.A.), încheiat cu S.C. Ilnic Electric S.R.L.. S-au închiriat și montat pe domeniul public al
municipiului Galați, pe strada Brăilei, figurine luminoase specifice Zilei Naționale.
Sonorizare strada Domnească – strada Brăilei (Parc Teatrul Dramatic – Roșiori)
Pentru asigurarea unui ambient muzical plăcut şi pentru a transmite mesaje de
sărbători sau cu prilejul altor evenimente, a fost achiziționat un sistem de sonorizare
profesional şi automatizat.
Un astfel de sistem optimizat corespunzător reprezintă calea cea mai eficientă pentru
difuzarea de mesaje urgente populației.
Alimentare cu apă şi canalizare
Prestatorul S.C. Apă Canal S.A. are concesionate rețelele publice de alimentare cu
apă şi canalizare pentru captarea, pomparea, înmagazinarea, transportul şi distribuția apei
potabile, a colectării şi evacuării apelor uzate.
S-au desfășurat acțiuni de curățare a 7.917 guri de scurgere, racorduri şi colectoare
aferente şi s-au efectuat remedieri ale racordurilor avariate. De asemenea, prin activitatea
de întreținere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare s-au completat, înlocuit sau
montat elemente lipsă, după cum urmează:
Rame cu capac de
canalizare

Rame cu grătar

Capace canalizare

Grătare guri de
scurgere

101

34

12

5
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Preluarea apelor meteorice se realizează cu ajutorul următoarelor stații de pompare:
Vulcan, Nordului, 13 Iunie, Tudor Vladimirescu, Traian Nord, Filești, Stațiile de pompare nr.
1, 2 şi 3.
Cișmele și fântâni arteziene
În sezonul călduros (15 aprilie - 15 octombrie) au funcționat 18 fântâni arteziene şi
72 cișmele publice amplasate în parcuri, care au furnizat apă potabilă permanent.
Întreținerea și reparația spațiilor de joacă pentru copii
În perioada ianuarie - decembrie 2018, au fost întreținute şi reparate 72 de spatii de
joacă pentru copii în baza contractului în valoare totală de 300.000 lei (fără T.V.A.).
Iluminatul public
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui sistem de iluminat
public, definit de Legea nr. 230/2006 ca ansamblu tehnologic și funcțional compus din
construcții, instalații și echipamente specifice, componente care asigură funcționarea,
întreținerea, menținerea și reabilitarea sistemului.
Realizarea unui iluminat corespunzător determină reducerea cheltuielilor indirecte,
reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente
rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea climatului
social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții.
În perioada 1.01.2018 - 31.10.2018, în condițiile prevăzute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranță a circulației și de estetică arhitectonică, cu scopul
utilizării raționale a energiei electrice și reducerii cheltuielilor anuale de exploatare, a
instalațiilor electrice de iluminat, s-au înlocuit următoarele componente: 2.590 bucăți lămpi cu vapori de sodiu, balastru pentru lămpi cu vapori de sodiu 1.388 de bucăți, igniter
2178 de bucăți, cablu electric de diferite tipuri și dimensiuni 2.627 m, aparate de iluminat
cu tehnologie LED 68 de bucăți cu o valoare totală de 1.294.398 lei cu TVA.
Confecționare, montare şi reparare de mobilier urban, ridicare vehicule
abandonate și desființări pe cale administrativă
Administrarea, întreținerea şi exploatarea mobilierului urban are ca obiectiv
principal furnizarea către populație a unui serviciu de calitate concomitent cu asigurarea
cerințelor estetice şi funcționale, în conformitate cu standardele de calitate
corespunzătoare.
În perioada ianuarie-decembrie 2018, au fost achiziționate şi montate obiecte de
mobilier urban, după cum urmează:

Tip
mobilier

Coșuri
de
gunoi
tip PAFS

Mese de
șah cu
copertină

Bucăți

400

5

Drapele

Jardiniere
din
material
plastic

Ceasuri
Publice

Coșuri
stradale de
gunoi, din
metal

Panouri
publicitare

Toalete
publice
racordate la
utilități

1570

50

3

100

5

10

Ridicarea vehiculelor abandonate sau fără proprietar a fost asigurată de către
Societatea Gospodărire Urbană SRL. În anul 2018 au fost identificate 448 de vehicule din
care 345 vehicule au fost ridicate de deținătorii legali şi 48 de vehicule au fost ridicate de
către Primăria Galați. Din cele 48 de vehicule ridicate, 10 au fost recuperate de către
proprietari, iar diferența de 38 sunt trecute în proprietatea U.A.T. Galați, urmând a fi
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predate către o societate specializată pentru casarea acestora. Pentru începutul anul 2019
este în curs de rezolvare situația a 55 de vehicule.
Desființări pe cale administrativă a construcțiilor ilegale:
- de către deținători: 12 chioșcuri și 51 garaje;
- de către Primăria Galați: 5 chioșcuri și 12 garaje.
Activitatea de Pază, Protecție şi Monitorizare a obiectivelor ce aparțin
municipiului Galați
În perioada de referință a fost semnat un nou Acord Cadru pentru o perioadă de 36
de luni. Pentru anul 2018 este în vigoare un Contract Subsecvent în valoare de 1.539.549,65
lei cu T.V.A. În perioada de referință s-a achiziționat şi un sistem de supraveghere video în
Parcul Grădina Publică pentru eficientizarea monitorizării obiectivului.
Asigurare asistență medicală de urgență
Cu ocazia desfășurării diverselor evenimente cultural-sportive la care Primăria a fost
organizator sau co-organizator, s-a asigurat asistența medicală de urgență în colaborare cu
Serviciul Județean de Ambulanță Galați (Ianuarie 2018 - Bobotează).
Combatere polei şi deszăpezire
Comandamentul de deszăpezire a asigurat, indiferent de starea vremii, posibilitatea
intervenției urgente cu un număr de aproximativ 185 utilaje pe pneuri (încărcătoare
frontale, autogredere, tractoare, auto-sărărițe, buldo-excavatoare, basculante) pe artere
principale şi la obiective de importanță socială.
A fost instalat un sistem de tip tracker GPS pe fiecare tip de utilaj participant la
această activitate, prin intermediul căruia s-a urmărit această activitate în timp real de
către un reprezentant al Primăriei Municipiului Galați din cadrul comandamentului de
deszăpezire.
Pentru sezonul 2018-2019 au fost achiziționate panouri de tip parazăpezi (500 m) ce
urmează a fi instalate în zonele care favorizează formarea troienelor de zăpadă sub
acțiunea vântului. Valoarea achiziției a fost de 6.687,80 de lei T.V.A. inclus.
Transport public urban
În această perioadă s-a coordonat, organizat şi controlat funcționarea serviciilor de
transport public local în regim regulat, transport public local în regim regulat special,
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere precum şi înregistrarea şi ținerea
evidenței mopedelor, tractoarelor, mașinilor si utilajelor utilizate în lucrări de construcţii,
agricole şi forestiere, a troleibuzelor şi tramvaielor, şi a vehiculelor cu tracțiune animală,
pentru care nu exista obligația înmatriculării conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice cu modificările și completările ulterioare.
Transportul public local în regim regulat
Operatorul S.C. Transurb S.A. a asigurat serviciul de transport public local cu un
număr de 98 de autobuze active pentru 28 trasee și 18 troleibuze pentru 2 trasee.
S-a asigurat deplasarea călătorilor pe 4 trasee de tramvai care au fost asigurate cu
un număr de 16 de garnituri.
În perioada 01.01.2018 – 30.11.2018, au fost montate în stațiile de autobuz, troleibuz
și tramvai, pe lângă cele deja existente, un număr de 91 de adăposturi pentru protecția
călătorilor și au fost decorate cu autocolant 117 adăposturi.
Transportul public local în regim regulat special (convenții)
Pe raza Municipiului Galați, în perioada ianuarie 2018 - noiembrie 2018, au prestat
serviciul public de transport local în regim regulat special (convenții) un număr de 9
operatori de transport, eliberându-se un număr de 121 licențe de traseu aprobate prin
Hotărâri ale Consiliului Local ca Autoritate Locală pe baza verificării dosarelor cu
documentațiile depuse către Compartimentul Transport Urban ca Autoritate de Autorizare.
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Transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
La data de 30.11.2018, erau eliberate 1.000 de Autorizații Taxi. În această perioadă
au fost eliberate 31 de autorizații. S-au verificat un număr de 1.638 de dosare cu
documentațiile prevăzute de lege pentru vizele anuale aplicate autorizaţiilor de transport și
autorizaţiilor taxi existente și 120 de dosare depuse pentru obținerea autorizației taxi.
Înregistrarea şi ținerea evidenței vehiculelor care nu se supun înmatriculării
La data de 30.11.2018, în baza de date erau înregistrate 2.304 mopede, tractoare,
mașini şi utilaje utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, troleibuze şi
tramvaie.
În perioada 01.01.2018 – 30.11.2018, s-au înregistrat 58 de mopede, utilaje și
atelaje, din care 35 de mopede, 20 de utilaje și 3 atelaje cu tracțiune animală.
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Instituția Arhitect Șef, urbanism și gestiunea patrimoniului

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF
Instituția Arhitect Șef este structura aflată în subordinea Arhitectului Șef şi
reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul
Primăriei Municipiului Galați.
Instituția Arhitect Șef are în componență următoarele compartimente funcționale:
•
•
•
•

Serviciul Autorizare Construire;
Biroul Avize şi Recepții;
Biroul Planificare Urbană;
Biroul Marketing Urban.

În cadrul Instituției Arhitect Șef obiectivele propuse pentru anul 2018 au fost
îndeplinite, astfel în primele două luni a fost aprobată în Consiliul Local Galați o nouă COMISIE
TEHNICĂ DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM și a fost aprobat un nou REGULAMENT DE
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI
URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAŢI. Planul Urbanistic Zonal de
introducere în intravilan T130, 131/P 458, 465, T 133/P 471/1 și Planul Urbanistic Zonal – str.
Dr. Constantin Levaditti nr. 18 au parcurs etapa studii de fundamentare și etapa propuneri
preliminare, Planul Urbanistic Zonal UTR 37, 39, 40, 41 a parcurs etapa de studii de
fundamentare și etapa de propuneri preliminare, iar Planul Urbanistic Zonal – Țiglina I –
Sistematizare Zona Colegiul Național Mihail Kogălniceanu și Plan Urbanistic Zonal „Schimbare
funcţiune UTR 11 din zonă locuinţe individuale Traian în zonă servicii publice şi depozitare”
au parcurs etapele studii de fundamentare, propuneri preliminare, informarea și consultarea
publicului. Prin elaborarea documentațiilor de urbanism s-au reglementat urbanistic viziuni
de dezvoltare şi s-au valorizat zonele studiate în corelare cu prognozele şi tendințele de
dezvoltare.
În vederea evidențierii cerințelor şi opțiunilor populației legate de dezvoltarea
urbanistică a zonelor s-a parcurs pentru toate documentațiile de urbanism informarea și
consultarea publicului. Toate rezultatele informării și consultării au fost publicate pe site-ul
Primăriei Municipiului Galați în termenele prevăzute de lege.
Lunar sau bilunar, în funcție de documentațiile de urbanism înregistrate la Instituția
Arhitect Șef, s-au pregătit și organizat ședințele Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Galați. Documentațiile de urbanism
inițiate în cadrul instituției sau de investitori privați au fost avizate în comisia tehnică de
amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Galați și au fost
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promovate cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege spre aprobare în Consiliul Local
Galați.
În cursul anului 2018 au fost aprobate modificările și completările privind zonarea
fiscală, precum și reactualizarea Nomenclaturii Stradale în municipiul Galați. De asemenea,
au fost aprobate în Consiliul Local Galați Hotărârea de Consiliu Local privind atribuirea
denumirilor de străzi / artere de circulație Aleea „Nina Cassian” aprobată cu H.C.L.
91/22.03.2018 și Aleea „G-ral Gheorghe Anghelescu” aprobată cu H.C.L. 467/30.08.2018.
În cadrul Compartimentului Banca de Date s-a actualizat baza de date, inclusiv s-au
introdus datele în Platforma online de urbanism și s-au implementat servicii pentru realizarea
cartării zgomotului, revizuirea hărților strategice de zgomot și a rapoartelor de date specifice
Actualizare Bază de Date.
În cadrul Serviciului Autorizare Construire, în cursul anului 2018, au fost eliberate
2235 certificate de urbanism cu 14% mai mult decât în anul 2017, respectiv 1150 autorizații
de construire sau desființare cu 30% mai mult decât în anul 2017.
Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Galați se numără printre
cele mai performante în privința timpilor de emitere a certificatelor de urbanism și a
autorizațiilor de construire, dacă sunt îndeplinite cerințele legale de emitere. Astfel, în luna
noiembrie 2018, certificatele de urbanism au fost emise în medie la 13,45 zile, iar
autorizațiile de construire sau desființare au fost emise în medie la 13,85 zile. Pentru cele
pentru care s-a achitat taxa de urgență, emiterea s-a realizat în termene mai mici de 10 zile
lucrătoare.
Totodată, în cadrul Instituției Arhitect Șef au fost emise Dispoziții / rezervări numere
administrative cu 19,5 mai multe decât în anul 2017, avize de publicitate temporară cu 185%
mai multe decât în anul 2017, Certificate de atestare a edificării / extinderii construcției cu
44% mai multe decât în anul 2017, iar recepțiile efectuate au fost cu 9 % mai multe decât în
anul 2017.
Pentru a veni în sprijinul solicitanților, în anul 2018, la nivelul Instituției Arhitect Șef
din cadrul Primăriei Municipiului Galați, s-a dezvoltat o platformă online care permite
acestora, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt persoane juridice, să consulte online
prevederile documentațiilor de urbanism în vigoare, inclusiv localizarea amplasamentului și
depunerea online a cererilor pentru emiterea certificatelor de urbanism. Astfel orice
persoana care are nevoie de certificat de urbanism, potențiali investitori sau cetățeni din alte
orașe ale țării ori din străinătate nu trebuie să mai vină la Primărie pentru depunerea
cererilor și documentelor necesare, ci doar cu câteva click-uri accesează linkul de pe site-ul
instituției https://cu.primariagalati.ro/Urbanism/. Potrivit reglementarilor legale în vigoare,
ridicarea certificatului de urbanism în original se poate realiza numai de către solicitant sau
de către persoana împuternicită.
În cadrul Instituției Arhitect Șef, la nivelul municipalității, a fost înființată Comisia de
Aviz Comun care are membri reprezentanți ai organismelor cu care Primăria Municipiului
Galați a încheiat acorduri în acest sens. Practic, în cadrul acestei comisii se vor analiza
documentele depuse de solicitant pentru a obține în numele acestuia avize / acorduri
solicitate prin certificatul de urbanism, în vederea obținerii autorizației de construire sau
desființare. Obținerea Avizului comun a devenit operațională începând cu anul 2019, iar, în
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viitor, documentul va putea fi obținut și electronic, întrucât municipalitatea urmează să pună
la dispoziția cetățenilor și investitorilor o platformă online în acest scop.
Arhitectul Șef și funcționarii din cadrul I.A.S. au participat la activități, conferințe,
dezbateri, întruniri și grupuri ce au avut ca obiect corelarea acțiunilor intra și interinstituționale la nivel național și local, de exemplu participare la activități organizate de
M.D.R.A.P., Registrul Urbaniștilor din România, Ordinul Arhitecților din România, Camera de
Comerț şi Industrie Româno-Germană, Agenția pentru Protecția Mediului, grup de elaborare
strategii, grupuri de lucru pentru elaborare proiecte acte normative, invitații dezbateri
publice etc.
În cadrul Compartimentului Promovare Urbană s-au desfășurat următoarele activități:
1. IMOFEST 2018 - ca instrument de lucru privind investițiile în municipiul Galați
Pentru prima dată, în municipiul Galați, administrația publică locală prin Instituția
Arhitect Șef se implică în organizarea unui forum de promovare a investițiilor, menit să
prezinte și să pună în valoare terenurile și clădirile ce pot fi folosite de agenții economici
interesați să dezvolte afaceri în orașul nostru. Acest eveniment este dedicat investițiilor
imobiliare cu principalul scop de a promova și dezvolta economia locală prin activități
concrete din domeniul producției industriale, logisticii, comerciale și rezidențiale.
În cadrul acestui eveniment, devenit de referință, s-a identificat un număr de 24 de
terenuri proprietăți ale municipiului Galați care au fost prezentate investitorilor locali,
naționali și internaționali. Fiecărui teren i s-a întocmit o fișă de prezentare cu încadrarea în
municipiu, forma și suprafața terenului în cauză, încadrarea in U.T.R. (unitate teritorială de
referință), precum și reglementări urbanistice conform Planului Urbanistic General al
municipiului Galați.
2. Participare la iLAP (integrated Local Action Plan) - International Urban Cooperation
(IUC) City to City Cooperation Program – North America – Europe.
Două servicii (Serviciul de Proiecte și Finanțări Externe și compartimentul Promovare
Urbană) din cadrul Primăriei Municipiului Galați au colaborat cu succes în tematici ca
„Reziliența Urbană”, „How to design the space we inhabit”, „Reabilitarea orașelor” cu
partenerii noștri din Colima Mexic.
Primirea delegației din Mexic a inițiat workshop-uri, prezentări de materiale
referitoare la tematica proiectului, discuții libere, vizite la cele mai importante obiective
din oraș și din zonă.
3. Redactare de cerere de finanțare (colaborare cu Serviciul de Proiecte și Finanțări
Externe) în cadrul inițiativei UIA (Urban Innovative Actions) Call III - proiect IFPassHouse.

Compartiment Închirieri, Concesiuni și Vânzări terenuri proprietatea
municipiului
Obiective generale
Gestionarea evidenței patrimoniului public și privat al municipiului Galați,
administrarea tuturor imobilelor aflate în patrimoniul municipiului, exploatarea eficientă a
acestora, dar și gestionarea, organizarea și punerea în aplicare a cadastrului de specialitate
la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Galați.
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Licitații - 3 licitații de concesionare sau închiriere de teren liber 574 m2;
Vânzări - 6 terenuri proprietatea privată cu o valoare de 265.820 de lei;
Concesionări - 4 terenuri aflate în proprietate privată 809 m2;
Restructurare urbană – în baza solicitărilor din partea Serviciului de Investiții, privind
lucrări de modernizări sau reparații, Serviciul închirieri, concesiuni și vânzări a
întreprins următoarele acțiuni:
a) Inventarierea garajelor:
• în zona Țiglina II (zona blocurilor G3 - G4);
• în Piața Centrală (zona blocurilor A3B - A5A);
• în Micro 39 B – Micro 39 C 9 (zona blocurilor Y19 - K8 - Z14);
• în Cartierul Aurel Vlaicu (zona străzii Călugăreni, blocurile P2A, P5, P6, R1A, RiB);
b) Inventarierea spațiilor comerciale (zona Centurii, Spitalul Județean, Complexul
Ancora și Țiglina I);
c) desființarea construcțiilor provizorii – 130.
5. Proceduri de recuperare a debitelor restante:
- 1200 de notificări;
- 80 de dosare noi către Serviciul Juridic.
6. Actualizări și întocmire contracte – 867;
7. Recuperări debite:
•
integral - 75%;
•
plăți parțiale - 10%;
•
litigii - 15%.
8. Pentru soluționarea cererilor de cumpărare sau concesionare a terenurilor au fost
înaintate către Biroul Cadastru un număr de 154 adrese în vederea inventarierii și
intabulării;
9. Recuperat debite pentru drept de acces pe domeniul public pentru instalarea
rețelelor de comunicații electronice, de la S.C. RCS-RDS, S.C. ORANGE – 263 780 de
lei.
Corespondență curentă (cereri) - 2410 de cereri.

1.
2.
3.
4.

Obiective - 2019
Exploatarea eficientă a terenurilor aflate în proprietatea municipiului Galați, prin
închiriere, concesionare și vânzare, în condițiile legii;
Reînnoirea contractelor gestionate de către Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări
terenuri până la 31.12.2019.
Urmărirea încasării debitelor generate de contractele de închiriere și concesiune,
gestionate de Serviciu și notificarea titularilor cu debite restante, înregistrate la data de
31.12.2018.
Continuarea procedurilor și transmiterea către Serviciul Juridic și Legalitate a
documentațiilor necesare promovării în instanță a acțiunilor de recuperare a debitelor
restante, până la 31.12.2018.
Colectarea de venituri la bugetul local, prin efectuarea de vânzări de imobile, în
condițiile legii, până la 31.12.2019.
Sprijinirea finalizării procedurii de intabulare a terenurilor proprietatea municipiului
Galați.
Sprijinirea proiectelor de restructurare urbană, desfășurate pe raza municipiului
Galați, până la 31.12.2019, prin demararea procedurii de încetare sau reziliere a
contractelor de închiriere și a procedurii de desființare pe cale administrativă.
Încheierea contractelor pentru terasele sezoniere.
Încheierea procedurilor privind licitațiile publice cu referire la atribuirea licențelor
de ocuparea domeniului public.
Actualizarea și modificarea Regulamentului privind vânzarea, respectiv
Regulamentul privind concesionarea terenurilor aflate în proprietatea municipiului.
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Continuarea procedurilor privind încheierea contractelor cu societățile care solicită
drept de acces pe domeniul public pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice.
Finalizarea procedurilor privind vânzarea de cabinete medicale deținute cu contract
de concesiune sau comodat.
Finalizarea procedurilor privind amplasarea mijloacelor de publicitate.

CADASTRU
Principala activitate a Biroului Cadastru este înscrierea în cartea funciară a
imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Galați (terenuri și construcții). În cursul anului
2018 s-au înregistrat următoarele rezultate:
218 documentații cadastrale de intabulare:
• 40 – străzi;
• 9 – puncte termice;
• 167 – alte imobile proprietatea municipiului;
• 6 – documentații de dezmembrare ale imobilelor deja înscrise în cartea funciară;
• 1 – documentație de alipire.
O parte dintre documentațiile cadastrale de intabulare au fost precedate de
efectuarea ridicărilor topografice pentru preluarea în patrimoniu (etapă esențială pentru
finalizarea documentațiilor cadastrale de înscriere în cartea funciară).
Funcționarii publici din cadrul Biroului Cadastru au întocmit și au verificat
documente care au stat la baza adoptării unui număr de 15 hotărâri ale Consiliului Local al
Municipiului Galați, ce au avut ca obiect: aprobări ale dezmembrărilor, o aprobare de
alipiri, instituiri de drept de uz și servitute, de trecere supra și subterană în favoarea
Electrica și Engie, aprobarea instituirii de drept de superficie (pentru terenuri aflate în
proprietatea Municipiului Galați).
În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară demarat de Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în
sistemul integrat de cadastru și carte funciară, municipiul Galați a încheiat cu firma S.C.
ADRICARD PROJET S.R.L. contractul de prestare servicii nr. 86176/10.08.2017, având ca
obiect realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a unui număr de imobile (estimat) de
2.500 amplasate în extravilanul Municipiului Galați. Acest contract a fost în derulare și în
anul 2018.
Valoarea contractului este de 150.000 de lei, suma provenind din fonduri alocate de
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Ca urmare a procedurii de achiziție publică, a fost încheiat contractul de servicii nr.
31864/03.04.2018 între municipiul Galați și S.C. MOLBACK PROIECT S.R.L. TARGOVIȘTE
pentru 10 imobile situate în coridorul de expropriere aferent obiectivului „Modernizare
Strada Traian între strada Brăilei și Metro”. Valoarea contractului este de 9.044 de lei.
De asemenea, a fost încheiat contractul de servicii nr. 41062/07.05.2018 între
municipiul Galați și S.C. KOMORA ENGINEERING S.R.L. CĂLĂRAȘI pentru loturile 1 (Cartier
Mazepa I și Cartier Mazepa II) și 2 (Cartier Țiglina I și Cartier Țiglina II). Valoarea
contractului este de 375.557,93 de lei.
În cursul anului 2018 Biroului Cadastru i-a fost repartizat un număr de 1.952 cereri,
petiții, solicitări, 790 provenite de la persoane fizice și 1.162 provenite de la instituții
publice și persoane juridice.
Biroul de Evidența și Gestiunea Patrimoniului
Au fost promovate 69 proiecte de hotărâre.
Printre cele mai importante H.C.L. promovate:
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S-au însușit în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, terenuri și
clădiri;
Proiecte de hotărâri privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al municipiului Galați a fost completat;
Pentru punerea în valoare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al
municipiului Galați s-au inițiat proiecte de hotărâre pentru transmiterea în
administrare și atribuirea în folosință gratuită de imobile către regii autonome,
instituții publice, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate
de binefacere ori utilitate publică sau serviciilor publice.

Au fost eliberate 528 acorduri ale Direcției Patrimoniu pentru executarea lucrărilor
de construire, pentru rețelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrări de instalații de
infrastructură și de vecinătate.
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Evenimentele Galațiului

Organizarea de evenimente atât în calitate de organizator, cât și în parteneriat are la
bază H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea acțiunilor culturale, sportive și civice
pentru anul 2018. Organizate an de an, o parte din aceste evenimente au căpătat caracter
permanent devenind astfel repere culturale autentice. În cadrul evenimentelor organizate
atât de Primăria Municipiului Galați, cât și de instituțiile culturale subordonate s-a încercat
abordarea tuturor segmentelor de vârstă ale populației, tuturor genurilor cultural-artistice,
realizându-se o diversificare a manifestărilor organizate: muzică clasică, muzică populară,
folk, rock, jazz, teatru dramatic și de comedie, operetă, teatru de revistă, teatru pentru
copii, teatru gestual, acrobații, spectacole în aer liber, spectacole de artificii și concerte.
Toate acțiunile organizate au fost mediatizate prin publicarea de informații pe site-ul oficial
www.primariagalati.ro, pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Galați, anunțurile
afișate în zonele centrale, prin mijloace mass-media.

1. Evenimente socio-culturale și civice desfășurate pe perioada anului 2018
Acțiuni culturale 2018
1. Festivalul Scrumbiei - 01 aprilie 2018, Faleza Inferioară a Dunării
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2. Ziua Internațională a Copilului, 1 iunie 2018
3. Ziua Drapelului Național, 26 iunie 2018
4. Zilele Dunării, 28 iunie-01 iulie 2018

•

Summer Parade
În data de 29 Iunie 2018, începând cu ora 19.00, s-a desfășurat parada verii. Cetățeni
ai orașului, asociații, cluburi, școli de artă, fundații și persoane de toate vârstele s-
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au deplasat pe traseul – Strada Domnească de la aleea pietonală de la blocurile P,
Piața Domnească, Parcul Eminescu până la Grădina Publică, în sunetul muzicii.

•

Parada navală – mini-croaziere pe Dunăre
Pe 30 iunie 2018 s-au organizat plimbări pe Dunăre cu vaporașul pentru aproximativ
2000 de persoane, cu o durată a călătoriilor de aproximativ două ore. Pe țărm, la
locul de îmbarcare, au fost amenajate zone care să reconstituie imagini ale portului
Galați interbelic.

•

Street Sports
S-a desfășurat pe 01 iulie 2018, între orele 9.00-13.00, și a avut ca grup țintă copii,
femei, bărbați, din toate categoriile de vârste, persoane cu dizabilități, orice
persoană iubitoare de sport și dornică să trăiască o experiență inedită. Locurile de
desfășurare ale evenimentelor au fost pe Faleza Inferioară a Dunării, Grădina
Publică, platforma din fața Sălii Sporturilor, bazinul de înot de la Baia Comunală și
orice alt teren de sport amenajat pe lângă școli, licee și în cartiere. Evenimentul a
constat în organizarea unor competiții, concursuri sau demonstrații sportive. Scopul
a fost ca un număr cât mai mare de gălățeni să practice sport în aer liber.
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5. Ziua Imnului, 29 iulie 2018

6. Ziua Marinei
Pe 12 august 2018 a avut loc evenimentul „Ziua Porților Deschise” de prezentare a
navelor de luptă ale Flotilei „Mihail Kogălniceanu” din Brăila. La data de 15 august 2018,
între orele 10.00-15.00, a avut loc pe Dunăre și Faleza Inferioară concursul de canotcă cu
echipaje de 10+1 „Descoperă Rowmania” - România naturală văzută din barcă. Ziua Marinei
a continuat, în intervalul orar 16.30-18.30, cu parada navelor militare şi civile care s-a
desfășurat la Gara Fluvială. Seara s-a încheiat cu Festivalul „Fir Întins”.
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7. Zilele Galațiului 2018
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 30 noiembrie - 02 decembrie 2018, pe Faleza
Superioară, în zona Elice, unde au cântat artiști pop și de muzică populară.
8. Târgul de Iarnă 2018
În perioada 6-16 decembrie 2018, Primăria a organizat ”Târgul de Iarnă”, eveniment în
cadrul căruia, în fiecare seară, în Grădina Publică, s-au desfășurat acțiuni dedicate copiilor momente artistice, spectacole de muzică și dans, jocuri interactive, la care au participat și
Moș Crăciun și spiridușii săi.

9. Revelionul Pensionarilor
Primăria Municipiului Galați în parteneriat cu Teatrul Național de Operă și Operetă ”Nae
Leonard” a organizat, la Patinoarul artificial ”Dunărea, tradiționalul eveniment ”Revelionul
pensionarilor”.
10. Revelion 2019
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Spectacolul a avut loc în intervalul orar 23.00 – 01.00, pe platforma din fața Sălii
Sporturilor.

2. Susținerea financiară a structurilor sportive din municipiul Galați, în anul
2018
În anul 2018 au fost finanțate de la bugetul local 29 de structuri sportive, în
conformitate cu Regulamentul de finanțare de la bugetul local a unor activități desfășurate
de structurile sportive din municipiul Galați, regulament aprobat prin H.C.L. nr. 42/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
1. Asociația Club Sportiv Aqua Sport Galați
2. Clubul Sportiv Phoenix Galați
3. Asociația Club Sportiv Arcada Galați
4. Asociația Club Sportiv Fortuna Galați
5. Asociația Club Sportiv Genius Galați
6. Asociația Clubului Sportiv Junior Galați
7. Asociația Club Sportiv Luceafărul Galați
8. Asociația Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați
9. Asociația Clubul Sportiv Handbal-Art
10. Asociația Club Sportiv Danubius 2010 Galați
11. Asociația Handbal Club Danubius - CSU Galați
12. Asociația Club Sportiv Sporting Galați
13. Asociația Sport Club Municipal Dunărea Galați
14. Asociația Fotbal Club Universitatea Galați
15. Clubul de Dans Sportiv Fantezia Galați
16. Asociația Fotbal Club Sorin Balaban Galați
17. Clubul Sportiv Școlar Galați
18. Clubul Șah „Diana” Galați
19. Clubul Sportiv Meikyo Galați
20. Clubul Sportiv Municipal Dunărea Galați
21. Clubul Sportiv Siderurgistul Galați
22. Clubul Sportiv United Galați
23. Clubul Sportiv Universitatea Galați
24. Asociația Club Sportiv Universitatea Dunărea de Jos Galați
25. Clubul Sportiv Karate Club Galați
26. Asociația Club Sportiv Quantum Club Galați
27. Asociația Rugby Club Municipal Galați
28. Clubul Sportiv Șah Club Galați
29. Asociația Clubul Sportiv Smart Galați
În luna august au primit finanțare suplimentară de la bugetul local, prin aprobarea
actului adițional nr.1, următoarele structuri sportive:
1.
2.
3.
4.

Club Sportiv United Galați
Asociația Club Sportiv Suporter Club Oțelul Galați
Asociația „Fotbal Club Universitatea” Galați
Asociația Sport Club Municipal Dunărea Galați

Bugetul total alocat pentru finanțarea structurilor sportive în anul 2018 a fost de
6.640.000 lei.
Pentru asigurarea unui cadru uniform de susținere şi promovare a activităților
sportive de performanţă sau de masă, s-a aprobat, prin H.C.L. nr.334/30.05.2018,
înființarea clubului sportiv „Club Sportiv Municipal Galați”, structură sportivă cu
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personalitate juridică de drept public, instituție publică în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Galați.

3. Asocierea municipiului Galați cu organizații non-guvernamentale în
vederea realizării unor activități de interes general
•

•

•

•

•

Gala Colosseum Tournament - Danubius - Asocierea municipiului Galați cu Federația
Română de Kempo în vederea organizării și desfășurării Galei Colosseum Tournament
- Danubius, în data de 23 februarie 2018, la Galați. Această competiție sportivă s-a
derulat sub egida Federației Române de Kempo cu participarea unor sportivi
reprezentativi în domeniu.
Campionatul National de Karate Tradițional pentru Copii - Asocierea municipiului
Galați cu Asociația Clubul Sportiv Karate Club Galați, în vederea organizării şi
desfășurării Campionatului National de Karate Tradițional pentru Copii, care a avut
loc la Sala Sporturilor din Galați, în perioada 18-20 mai 2018. Acest eveniment, la
care au participat aproximativ 700 de sportivi din toată țara, s-a desfășurat sub egida
Federației Române de Karate Tradițional.
Cupa Danubius - Asocierea municipiului Galați cu Asociația Persoanelor cu Handicap
Sporting Club Galați în vederea organizării şi desfășurării competiției sportive Cupa
Danubius, ediția XXVI. Competiția sportivă, destinată exclusiv persoanelor cu
handicap locomotor, a reunit la Galați numeroși sportivi din toate regiunile tarii.

„SemiMaratonul Galați”
Fundația Comunitară Galați cu sprijinul Primăriei Municipiului Galați a organizat
competiția sportivă „SemiMaratonul Galați”, ediția a V-a, care a avut loc în data de
27 mai 2018. Scopul organizării acestui eveniment l-a reprezentat strângerea de
fonduri pentru cauze ale unor organizații non-guvernamentale sau grupuri de
inițiativă locale.
Festivalul „La Pas prin Grădina Publică în Galații de altădată” - Asocierea
municipiului Galați cu Direcția Județeană pentru Cultură Galați și Asociația „Tinerii
și Viitorul” Galați în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a festivalului „La Pas
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prin Grădina Publică în Galații de altădată”, care a avut loc în data de 17 iunie 2018.
Prin această acțiune s-a recreat atmosfera Galaților din anul 1918, a entuziasmului
unirii provinciilor românești și aducerea în prim plan a unor personalități care au
contribuit la realizarea Marii Uniri. Astfel, în Grădina Publică s-au organizat
expoziții, un târg de antichități și manifestări artistice.
Turneul de baschet 3x3 Streetball - Asocierea municipiului Galați cu Asociația
Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv - Turneul de baschet 3x3
Streetball la Galați, în perioada 2-3 iunie 2018. Evenimentul a promovat baschetul
3x3 în rândul gălățenilor, fiind o excelentă metodă de promovare prin baschet a unui
stil de viață sănătos, dar şi un mod de a atrage către sport vaste categorii de
populație.
Campionatul Național de Tenis pentru Veterani Campionatului Național de Tenis pentru Veterani s-a desfășurat în perioada 27 iunie 01 iulie 2018, Galațiul revenind pe harta competițiilor de tenis de câmp rezervate
veteranilor, după o pauză de cinci ani. Cupa Dunării 2018 a reunit peste 70 de
jucători din 9 orașe, care s-au întrecut într-un turneu inclus în calendarul Federației
Române de Tenis.
„Caravana Filmelor TIFF” - Asocierea municipiului Galați cu Asociația pentru
Promovarea Filmului Românesc, în vederea organizării evenimentului „Caravana
Filmelor TIFF”, care s-a desfășurat la Galați, în perioada 24 - 26 august 2018. Acest
proiect, ajuns la ediția a IX-a, cu peste 30.000 de spectatori urmărind acest
eveniment în anul 2018, în cele 47 de zile de proiecții din cadrul Caravanei.
Evenimentul a oferit publicului nu doar filme premiate în festivaluri şi succese de
casă din România, ci şi accesul la o gamă variată de proiecții europene, punând
accentul pe valoarea culturală a operelor cinematografice.
„Descoperă Rowmania – România naturală văzută din barcă” - Asocierea
municipiului Galați cu Asociația „Ivan Patzaichin-Mila 23” în vederea organizării și
desfășurării evenimentului „Descoperă Rowmania – România naturală văzută din
barcă”, care a avut loc la Galați, în data de 15 august 2018. Campania „Descoperă
Rowmania - România naturală văzută din barcă” a fost lansată în anul 2013 şi s-a
bucurat de mare succes, beneficiind de o largă acoperire în media locală şi
națională. Evenimentele au atras un public numeros de la un an la altul, cu o medie
de peste 200 de participanți activi la competiția de vâslit şi o asistență între 1.000 şi
10.000 de persoane. Prin acest eveniment, a fost promovat patrimoniul local și
descoperirea României naturale, prin mișcarea în aer liber, reapropierea oamenilor
de natură și reconectarea la aceasta, având ca activitate vâslitul în canotcă, și ca
inspirație – mișcarea Rowmania. Rolul acestui eveniment este şi acela de a crea
coeziune în comunitatea locală, prin punerea în valoare a unui spațiu public de
socializare şi prin asigurarea unor activități de agrement și oportunități de activități
conexe.
Turneul International de Box „Centura de Aur-Nicolae Linca” - Asocierea
municipiului Galați cu Federația Română de Box. „Centura de Aur” s-a desfășurat în
perioada 25-30 septembrie 2018. Din 1972, de la prima ediție a acestui prestigios
eveniment sportiv, Centura de Aur s-a bucurat de prezența unora dintre cei mai
valoroși pugiliști ai lumii şi a devenit un turneu de referință pentru boxul mondial
amator.
Campionatul Mondial de Navomodele clasa „C” - Asocierea municipiului Galați cu
Federația Română de Modelism. La Campionatul Mondial de Navomodele clasa „C”,
desfășurat în perioada 01-09 septembrie 2018, au participat 230 sportivi din 17 țări,
evenimentul fiind organizat sub egida Federației Internaționale – World Organisation
Shipmodelsport Naviga.
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„Street Food Festival”- Asocierea municipiului Galați cu Asociația Why Not Us, în
vederea organizării evenimentului „Street Food Festival”.

În perioada 13 - 16 septembrie, Grădina Publică din Galați a găzduit peste 50 de
bucătării mobile şi peste 100 de rețete inedite.
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Festivalul „Antiquitas Rediviva” - Asocierea municipiului Galați cu Direcția
Județeană pentru Cultură Galați și Asociația „Tinerii și Viitorul” Galați în vederea
organizării Festivalului „Antiquitas Rediviva”, care a avut loc în perioada 21-23
septembrie 2018 în municipiul Galați. În cadrul acestui eveniment s-au desfășurat
simulări de lupte şi scene din viața popoarelor nomade, prezentări de arme şi
uniforme, formații de luptă, ateliere de pielărie, fierărie, tir cu arcul, preparare şi
degustare
produse
culinare
după
rețete
antice.

•

Festivalul „Serile de poezie ale revistei Antares” - Asocierea Municipiului Galați cu
Uniunea Scriitorilor din România, filiala Sud-Est Galați, pentru desfășurarea
Festivalului Concurs Internațional „Serile de poezie ale revistei Antares”, ediția a XXa, în perioada 26 septembrie – 01 octombrie 2018. Ediția jubiliară a Festivalului
Internațional Serile de literatură ale revistei „Antares” cu un periplu cultural al unor
scriitori din 11 țări şi din România de la Galați, Brăila şi, pentru întâia oară, de la
Buzău, a debutat cu lansări de carte, lecturi publice, colocvii, schimburi culturale
internaționale.
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„Centenarul Filmului Românesc” - Asocierea municipiului Galați cu Asociația „Artis”
Iași, în vederea organizării şi desfășurării proiectului cultural - „Centenarul Filmului
Românesc”, în perioada 10 – 11 noiembrie 2018, la Galați.

4. Sănătate
Pe lângă fondurile alocate pentru buna funcționare a spitalelor din subordine,
dotarea acestora și proiectele europene dedicate modernizării lor, Primăria municipiului
Galați a început, în anul 2018, lucrările pentru amenajarea celui de-al doilea centru de
permanență pentru servicii medicale, în cartierul Mazepa. Noul centru medical de
permanență va dispune de un număr de patru cabinete medicale. Sunt prevăzute
următoarele lucrări: separarea utilităților, gaz, apă, energie electrică, prin noi
branșamente; realizarea unei intrări separate de intrarea principală în clădire; amenajarea
unei toalete pentru persoanele cu dizabilități; realizarea unei rampe pentru persoanele cu
dizabilități. Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 183.890,949 lei, sursa de
finanțare fiind bugetul local. Pentru unitățile sanitare din subordinea Consiliului Local
Galați, Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie ”Buna Vestire”, Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii ”Sf.Ioan” şi Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” a fost aprobată o serie de
Hotărâri ale Consiliului Local Galați. S-au aprobat Regulament de Organizare şi Funcționare
şi a cotizației pentru Asociația „Centrul Universitar de Medicină Dentară a Municipiului
Galați”, majorarea cotizației pentru SMURD Galați și organigramele și statul de funcții
pentru cele trei spitale.

5. Relația cu fundațiile la care municipiul Galați este membru fondator
Pentru fundația „Andreiana Juventus” a fost aprobată majorarea contribuției
Consiliului Local al Municipiului Galați ca membru fondator al fundației. Pentru fundația
„Sportul Gălățean” s-a stabilit prin H.C.L. nr.325/30.05.2018 aprobarea organigramei și
a cotizației anuale.
Fundația „Sportul Gălățean” a avut posibilitatea de a organiza competiții sportive:
„Turneul de fotbal juvenil – Memorialul Zoltan David”, în perioada 1-3 iunie 2018, şi
„Gala de Box – Memorial Vasile Lehăduș”, ediția a II-a, în perioada 23-24 iunie 2018.

6. Festivități
Festivitatea de premiere a cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie
Cu această ocazie, Primăria Municipiului Galați organizează ceremonia de sărbătorire a
cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie. Pe parcursul anului 2018 au avut loc două
festivități de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, respectiv:
• Ceremonia din 15 iunie 2018, în cadrul căreia s-au premiat 121 cupluri;
• Ceremonia din 02 octombrie 2018, în cadrul căreia s-au premiat 134 cupluri.
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Festivitatea de premiere a persoanelor care au împlinit 100 de ani
Îmbătrânirea demografică accentuează gradul de dependență a unor categorii din ce
în ce mai mari de vârstnici. Aceste aspecte sunt importante atât pentru persoana în cauză,
cât și pentru familie și societate. În sprijinul acestei categorii de persoane, începând cu
anul 2014, municipalitatea gălățeană dorește să-i sărbătorească anual pe gălățenii și seniorii
urbei care împlinesc 100 de ani. În anul 2018, a fost premiat domnul IANCU COSTACHE care
a împlinit onorabila vârstă de 100 ani, în luna martie 2018.
Cetățeni de onoare premiați în anul 2018
Consiliul Local Galați a hotărât, pentru anul 2018, acordarea acestui titlu unui număr de
cinci personalități:
1.
2.
3.
4.
5.

„Cetățean
„Cetățean
„Cetățean
„Cetățean
„Cetățean

de
de
de
de
de

onoare
onoare
onoare
onoare
onoare

al
al
al
al
al

Municipiului
Municipiului
Municipiului
Municipiului
Municipiului

Galați”
Galați”
Galați”
Galați”
Galați”
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domnul Gheorghe Bugeac;
domnul Victor Gheorghe Dumănescu;
post-mortem, muzicianul Puiu Crețu;
doamna Rodoclia Zamfirescu;
domnul Eugen Săndică.
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Acordarea premiului municipiului Galați
Autoritățile administrației publice locale au propus, în anul 1994, crearea unui
eveniment dedicat valorii şi perpetuării valorilor locale, care să prilejuiască an de an,
întâlnirea personalităților marcante, a elitelor vieții economice, culturale şi politice,
medicale, sportive, școlare şi studențești al căror efort conjugat a dus la dezvoltarea,
bunăstarea şi excelența în educație și cultură a întregii comunități locale.
Prin instituirea „Premiului Municipiului Galați” s-a dorit promovarea și recompensarea
valorilor locale, a performanțelor obținute în diverse domenii.
• „Premiul Municipiului Galați” studenților și profesorilor care au obținut locul I și
medalia de aur la Concursul „Ecotrophelia Europe” 2018;
• „Premiul Municipiului Galați” Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” Galați;
• „Premiul Municipiului Galați” domnului Codrin Ștefan Arsene;
• „Premiul Municipiului Galați” domnului Radu Ciubotariu.

7. Învățământ
În vederea menținerii unui contact permanent cu unitățile de învățământ, s-a
demarat un proces de eficientizare a activității prin oferirea de informații pertinente
solicitanților, soluții la problemele întâmpinate și ajutor pentru întocmirea documentațiilor.
• Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecția
socială, cât şi stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură.
Numărul de burse ce pot fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat
din municipiul Galați cu personalitate juridică în anul școlar 2018-2019 sunt:
- 221 burse de performanţă;
- 4956 burse de merit;
- 277 burse de studiu;
- 456 burse de ajutor social.
• Performanțe notabile la olimpiadele naționale și internaționale, organizate de
Ministerul Educației Naționale, unde certificarea premiilor și mențiunilor s-a făcut
prin diplomă înregistrată, în anul școlar 2017-2018, a elevilor din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați.
• Pentru a încuraja şi stimula performanțele elevilor şi a răsplăti eforturile cadrelor
didactice care i-au pregătit, s-a propus acordarea de premii elevilor şi cadrelor
didactice care au obținut premiul I, premiul II, premiul III și mențiune la olimpiadele
naționale şi internaționale din calendarul Ministerului Educației Naționale.

8. Unități de cult
În anul 2018, au fost finanțate, de la bugetul local, unitățile de cult care au solicitat
acest lucru. Majoritatea fondurilor publice s-au alocat pentru reparații ale bisericilor.
Beneficiari au fost:
1. Biserica „Nașterea Maicii Domnului”
2. Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
3. Biserica „Sfânta Ana”
4. Biserica „Întâmpinarea Domnului”
5. Biserica „Sfântul Antonie cel Mare”
6. Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”
7. Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”
8. Biserica „Sfinții Gherman și Casian”
9. Biserica „Sf. Nectarie”- Barboși
10. Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”
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11. Biserica „Sfinții Mina, Victor și Vichentie”
12. Biserica „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
13. Biserica „Sfântul Grigore Teologul”
14. Biserica „Schimbarea la față”
15. Biserica „Adormirea – Cimitir Eternitatea”
16. Biserica „Sfânta Cruce”
17. Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”
18. Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
19. Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni”
20. Biserica „Sfântul Atanasie Patelarie”
21. Biserica Romano - Catolică
22. Biserica Evanghelică Creștină
23. Biserica creștină de rit vechi „Sfântul Nicolae”
24. Biserica Reformată
Bugetul local a alocat fonduri pentru parohia „Sf. Vasile” pentru reparația Cantinei
sociale și a Centrului de zi pentru copii proveniți din familii defavorizate. De la bugetul local
s-au îndreptat și alocări bugetare pentru construirea Bisericii Militare UM 01552. Consiliul
Local Galați a aprobat și actul adițional la convenția încheiată între Municipiul Galați și
Parohia „Sf. Nectarie” din Barboși Galați.

9. Teatre
Primăria municipiului Galați are în subordine trei teatre: Teatrul Dramatic ”Fani
Tardini”, Teatrul Național de Operă și Operetă ”Nae Leonard” și Teatrul de Păpuși
”Gulliver”.
În anul 2018, Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” a organizat, pentru prima dată, Gala
Națională a Comediei – Galați, cu caracter necompetitiv. Tradiționalul Festival al Comediei
s-a transformat într-o lună de teatru la Galați cu unic juriu, spectatorii. Cea de-a XXX-a
ediție a Festivalului Național de Comedie a adus din nou pe scena gălățeană trupe dintre
cele mai cunoscute și apreciate. Gala Națională a Comediei – Galați 2018 a fost organizată
de Teatrul Dramatic “Fani Tardini”, în colaborare cu Primăria Municipiului Galați și UNITER,
cu sprijinul TVR și cu susținere din partea sponsorilor și a presei. În anul 2018, Teatrul
Dramatic ”Fani Tardini” a pus în scenă șapte noi producții.
În anul 2018, Teatrul Muzical „Nae Leonard” a devenit Teatrul Național de Operă și
Operetă „Nae Leonard”. În toamna anului trecut, a avut loc cea de-a XV-a ediție a
Festivalului Internațional ”Leonard”, care a durat mai bine de o lună. Festivalul a inclus
spectacole de operă, operetă şi revistă, concerte simfonice, dar şi evenimentul „Danube
Jazz&Blues Festival”. În anul 2018, liricul gălățean a oferit publicului șase producții noi.
Teatrul de Păpuși ”Gulliver” a organizat, în anul 2018, Festivalul Internațional
de Animație “Gulliver” , aflat la cea de-a XXVI-a ediție. Teatrul a oferit spectatorilor
producții teatrale spectaculoase, piese de teatru ce nu au mai fost jucate până acum în fața
publicului gălățean. La Teatrul de Păpuși ”Gulliver” au fost prezentate, în anul 2018,

două premiere.

10. Turism
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În anul 2018, a fost realizată platforma Galați City App, platformă online cu două
componente principale:
• modulul de raportări incidente;
• ghidul turistic digital.
Prin intermediul modulului de raportări incidente municipalitatea pune la dispoziția
cetățenilor un canal de comunicare direct și transparent, menit să ajute la rezolvarea mai
rapidă a problemelor din oraș.
Ghidul turistic digital vine în ajutorul turiștilor care doresc să viziteze orașul, oferind
informații utile legate de obiectivele de interes turistic, trasee și rute turistice, cazări,
servicii și activitățile de petrecere a timpului liber.
Agenții economici (turism, HORECA, organizatori de evenimente) au și ei la dispoziție
un nou mijloc gratuit și centralizat de promovare, unde își pot prezenta ofertele de servicii
și le pot actualiza în timp real.
În 2018 au fost întocmite şi actualizate bazele de date ale unităților de cazare şi ale
restaurantelor din municipiul Galați și a fost realizat un film de prezentare şi promovare a
municipiului Galați şi a potențialului său turistic.

Propuneri
•
•
•

Elaborarea unei agende culturale a municipiului
Elaborarea unor Regulamente de finanțare de la bugetul local a activităților
nonprofit de interes general, precum şi a programelor şi proiectelor culturale.
Elaborarea unui Regulament pentru Bugetare participativă.

Excelență în domeniul educației

Pentru asigurarea performanței școlare și obținerii unor rezultate deosebite,
sprijinirea cadrelor didactice și a elevilor, prin susținerea financiară din partea Primăriei
municipiului Galați, continuă să fie o prioritate a administrației publice locale. Încurajăm
performanța elevilor și participarea acestora la olimpiade școlare, concursuri, festivaluri și
competiții sportive.
Elevii cu rezultate excepționale au fost premiați pe 13 septembrie 2018 de către
Primarul Municipiului Galați. Ei au obținut media 10 la Evaluarea Națională şi la examenul de
Bacalaureat, din anul școlar 2017 – 2018. Fiecare elev a primit câte un buchet de flori, o
diplomă și suma de 1000 lei.
Aurică Andrei
Ciobotaru Adrian
Comănescu Denisa Mihaela
Gheorghe Alexia Ioana
Harabagiu Ioana
Hărăbor Daria Teodora
Radu Vlad Ștefănuț

Școala Gimnazială „Sfinții Împărați”
Colegiul Național „Vasile Alecsandri”
Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”
Colegiul Național „Vasile Alecsandri”
Colegiul Național „Vasile Alecsandri”
Școala Gimnazială nr. 29
Școala Gimnazială nr. 29
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Școala Gimnazială nr. 29
Școala Gimnazială nr. 7
Colegiul Național „Vasile Alecsandri”
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Evaluare națională
Bacalaureat

Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material pentru protecția socială,
dar şi de stimularea a elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură. Numărul de
burse ce pot fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul
Galați cu personalitate juridică în anul școlar 2018-2019 sunt:
•
•
•
•

221 burse de performanţă, în cuantum de 196 lei/elev/lună;
4956 burse de merit, în cuantum de 52 lei/elev/lună;
277 burse de studiu, în cuantum de 46 lei/elev/lună;
456 burse de ajutor social, în cuantum de 46 lei/elev/lună.

Pentru a încuraja şi stimula performanţele elevilor şi eforturile cadrelor didactice
care i-au pregătit, Consiliul Local Galaţi a adoptat H.C.L. 612 din 23.11.2018 privind
aprobarea premierii elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Galaţi
care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale, precum şi a
cadrelor didactice care i-au pregătit, pentru anul şcolar 2017-2018. Suma totală a premiilor
este de 110.318 lei.
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Servicii de asistență socială

Direcţia de asistenţă socială (D.A.S.) are ca misiune realizarea ansamblului de
măsuri, programe, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile şi
grupurilor cu oportunități reduse, aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor
individuale, familiale şi de grup, în vederea prevenirii şi depășirii unor situații de
dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei şi protecția
persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea
incluziunii sociale şi în scopul creșterii calității vieții.
Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului,
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi altor persoane,
grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au
atribuții privind:
• administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială;
• organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale.
•

•

•

•

•
•

Obiective:
Crearea, menținerea și îmbunătățirea măsurilor de asistență socială și dezvoltarea de
proiecte noi în domeniul asistenței și protecției sociale, în funcție de nevoile sociale
identificate și de legislația în vigoare, cu scopul prioritar de susținere a
funcționalității sociale a persoanei vulnerabile, în mediul propriu de viață, familial şi
comunitar pentru depășirea situației de dificultate socială cu care se confruntă;
Identificarea grupurilor țintă aflate în stare de risc social, a persoanelor şi familiilor
aflate în dificultate precum şi a cauzelor care au generat vulnerabilitate,
marginalizare şi nevoie socială și stabilirea de servicii sociale oportune pentru
acestea;
Susținerea dezvoltării sistemului privat de asistență socială și dezvoltarea de noi
servicii sociale utile comunității prin încheierea de convenții și parteneriate cu alți
furnizori de servicii sociale;
Creșterea gradului de informare, conștientizare și solidaritate socială prin
sensibilizarea şi informarea opiniei publice cu privire la serviciile sociale și
categoriile defavorizate din comunitate;
Atragerea de resurse financiare externe și folosirea acestora pentru realizarea
obiectivelor Direcției;
Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale și participarea la monitorizarea,
evaluarea şi controlul serviciilor sociale.

Acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare:
• 570 familii și circa 1.135 beneficiari de ajutor social pe parcursul anului 2018;
• au fost înregistrate în medie 20 dosare noi pe lună;
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s-au efectuat anchete sociale atât pentru dosarele noi înregistrate cât și pentru cele
aflate în plată – 65 de anchete pe lună;
au fost emise dispoziții de stabilire, modificare, suspendare, încetare, reluare sau
respingere a dreptului la ajutor social (61 lunar);
au beneficiat de ajutor de încălzire 362 familii și persoane singure beneficiare de
ajutor social ce utilizează lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru încălzirea
locuinței.

Acordarea alocației pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010, cu
modificările și completările ulterioare:
• 763 familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei pe parcursul anului
2018;
• au fost înregistrate în medie 16 dosare noi lunar;
• s-au efectuat anchete sociale atât pentru dosarele noi înregistrate cât și pentru cele
aflate în plată – 55 pe lună;
• au fost emise dispoziții de stabilire, modificare, suspendare, încetare, reluare sau
respingere a dreptului la alocație pentru susținerea familiei (66 lunar);
Acordarea ajutorului de urgență conform H.C.L. nr. 163/2011, cu modificările și
completările ulterioare - ajutor pentru medicamente, transport în vederea efectuării de
tratamente medicale, decesul unei persoane care nu beneficiază de nici o alta formă de
protecție socială, tichete sociale cu ocazia sărbătorilor legale (Paște, Crăciun)
Ajutoare pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea - 5 familii beneficiare.
Ajutoare pentru procurarea de medicamente, proteze și transport în vederea
efectuării de tratamente medicale:
• cereri înregistrate – 167;
• anchete sociale efectuate - 104
• ajutoare acordate - 59
• răspunsuri către cetățeni - 167
Cu ocazia sărbătorilor de Paște a fost înregistrat un număr de 1.395 de solicitări și au
beneficiat de ajutor, sub formă de tichet social, în valoare de 100 de lei, 1.276 familii și
persoane singure aflate în dificultate.
S-au efectuat anchete sociale pentru toate solicitările înregistrate.
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun au fost înregistrate 650 de solicitări.
Acordarea ajutorului pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea conform Legii nr.
416/2001, cu modificările și completările ulterioare:
Au fost înregistrate 11 solicitări de ajutor, s-au efectuat anchete sociale și au beneficiat de
ajutorul de înmormântare 10 familii și persoane singure.
Acordarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc, pentru sezonul rece, 1
noiembrie 2018 – 31 martie 2019 conform H.C.L. nr. 560/25.10.2018:
Au fost înregistrate 325 de solicitări pentru care s-au efectuat anchete sociale în
perioada sezonului rece şi au beneficiat 324 familii și persoane singure aflate în dificultate
de ajutorul constând în lemne de foc.
Acordarea indemnizației/stimulentului pentru creșterea copilului conform O.U.G. nr.
111/2010, cu modificările și completările ulterioare:
• în cursul anului 2018 au fost înregistrate și verificate 2 059 de dosare;
•

Acordarea alocației de stat pentru copii conform Legii nr.61/1993, republicată:
de la 01.11.2018 a fost preluată activitatea de acordare a alocației de stat pentru
copii și au fost înregistrate 182 de dosare;
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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 modalitatea de
obținere a acestora:
• Numărul copiilor expuși riscului de separare de părinți identificați în cursul anului
2018 - 84 copii;
• Numărul planurilor de servicii întocmite după luarea în evidență în cursul anului 2018
- 32 planuri de servicii;
• Numărul copiilor reintegrați în familie în cursul anului 2018 – 17 copii;
• Număr de cazuri sesizate D.G.A.S.P.C. în vederea instituirii unei măsuri de protecție
specială – 13 cazuri;
• Durata medie în care au fost acordate servicii de prevenire a separării, prealabil
stabilirii unei măsuri de protecție specială – 6 luni;
• Numărul de solicitări înregistrate în baza art. 18 alin. (5) din Legea nr. 272/2004
privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată (monitorizarea
relațiilor personale cu copilul) - 9 solicitări;
• Numărul de notificări înregistrate în baza art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind
protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, în anul 2018 – 46
notificări;
• Numărul cazurilor de copii care au primit măsură de protecție specială în anul 2018 –
12 cazuri;
• Numărul de rapoarte de monitorizare întocmite conform prevederilor art. 7 alin. (5)
din Ordinul nr. 1733/19.08.2015 privind aprobarea procedurii de Stabilire și plată a
alocației lunare de plasament în anul 2018 – 15 rapoarte/trimestru;
• Numărul de copii aflați în monitorizare, ai căror părinți sunt plecați la munca în
străinătate în anul 2018 – 2.882 copii;
• Numărul de anchete sociale pentru copii/tineri cu cerințe educaționale speciale în
vederea orientării/reorientării școlare a acestora - 109 anchete;
• Numărul de rapoarte de monitorizare pentru copii din familie încadrați în grad de
handicap şi/sau orientați școlar - 513 rapoarte;
• Numărul de anchete sociale privind Programul național de protecție socială „Bani de
liceu”, prin care se acordă un sprijin financiar pentru elevii din învățământul liceal 41 anchete;
• Numărul de anchete sociale pentru acordarea burselor sociale pentru elevi - 57
anchete.
Acordarea stimulentului educațional sub forma de tichet social conform Legii
nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare:
• pe parcursul anului 2018 au fost acordate un număr de 324 tichete sociale pentru 43
reprezentanți legali ai copiilor care frecventează învățământul preșcolar.
Consilierea și informarea proprietarilor din cadrul Asociației de Proprietari nr.197
Teiu – Bloc B8, scara I și scara II:
• au fost efectuate 20 anchete sociale.
Consilierea, informarea și analizarea situației persoanelor vulnerabile din municipiul
Galați în baza răspunsurilor scrise ale Asociațiilor de Proprietari primite până la data de
22.11.2018 ca urmare a adresei Primăriei nr. 91320/13.11.2018:
• au fost efectuate 86 anchete sociale.
H.C.L. nr. 329/30.05.2018 privind modificarea H.C.L. nr.75/15.02.2018 privind
finanțarea din bugetul local al municipiului Galați a cheltuielilor aferente cotelor de

87

Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Galați

2018

contribuție pentru reabilitarea termică a unor imobile și mecanismul de recuperare a
sumelor avansate de către municipiul Galați, cu titlu de cotă de contribuție, ce revine
asociațiilor de proprietari:
- au fost efectuate 516 anchete sociale pentru locatarii blocurilor:
•
str. Siderurgiștilor nr. 19, Bloc SD9C, Asociația de Proprietari nr. 322;
•
str. Brăilei nr. 205, Bloc A5, Asociația de Proprietari nr. 524;
•
str. General Dragalina nr. 6, Bloc C6C, Asociația de Proprietari nr. 271;
•
str. Regiment 11 Siret nr. 29, Bloc C21, Asociația de Proprietari nr. 208;
•
str. Regiment 11 Siret nr. 31, Bloc C22, Asociația de Proprietari nr. 208;
•
str. Alexandru Davila nr. 5, Bloc CD1, scara I și II, Asociația de Proprietari nr. 113;
•
str. Alexandru Davila nr. 3, Bloc CD2, scara I și II, Asociația de Proprietari nr. 113;
•
str. Alexandru Davila nr. 2, Bloc CD3, scara I și II, Asociația de Proprietari nr. 113;
•
str. Alexandru Davila nr. 7, Bloc CD4, scara I, II și III, Asociația de Proprietari nr.
113;
•
str. Armata Poporului nr. 10, Bloc CL3, Asociația de Proprietari nr. 188;
•
str. Domnească nr. 15, Bloc D, Asociația de Proprietari nr. 140;
•
str. Regiment 11 Siret nr. 27, Bloc E7, Asociația de Proprietari nr. 208;
•
str. Regiment 11 Siret nr. 35, Bloc E8, Asociația de Proprietari nr. 208;
•
str. Brăilei nr. 250, Bloc G1, Cartier Ada Marinescu, Asociația nr. 388;
•
str. Constructorilor nr. 10, Bloc G2, Asociația de proprietari nr. 283;
•
str. Constructorilor nr.16, Bloc G3, Asociația de proprietari nr. 288;
•
str. Brăilei nr. 258 bis, Bloc G8, Asociația de Proprietari nr. 360A „EMANUEL”;
•
str. Albatrosului nr. 1, Bloc M, Asociația de Proprietari nr. 105 bis;
•
b-dul Dunărea nr. 86, Bloc PR6, Asociația de Proprietari nr.570;
- au fost verificate în sistemul informatic PatrimVen 15 503 persoane.
Corespondența:
• răspunsuri către cetățeni la solicitările legate de activitatea serviciului – 105 pe
lună;
• adrese către alte instituții (Instituția Prefectului, D.G.A.S.P.C., Consiliul Județean,
Poliție, Penitenciar, A.J.P.I.S.) – 57 pe lună;
• eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii de V.M.G. – 116 pe lună;
• solicitări înregistrate și trimise către Cantina de Ajutor Social privind acordarea
serviciilor sociale constând în masa caldă pentru persoanele aflate în situații
economico-sociale sau medicale deosebite: 8 pe lună.
B. Biroul dezvoltare servicii sociale, relații cu instituțiile de asistență socială și ONGuri
I. Servicii sociale acordate de furnizorii de servicii sociale de drept public:
Servicii sociale furnizate prin unități de asistență socială aflate sub autoritatea Consiliului
Local Galați - anul 2018:
1. Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon”
Servicii asigurate:
• servicii rezidențiale pe perioadă nedeterminată: găzduire, hrană și cazarmament
acordate beneficiarilor ce întrunesc condițiile prevăzute în H.C.L. nr. 389 din
10.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați
Beneficiari: 161 de persoane vârstnice
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2. Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”
Servicii asigurate:
• servicii sociale - găzduire pe perioada nedeterminată, hrană și cazarmament,
acordate beneficiarilor ce întrunesc condițiile prevăzute în H.C.L. nr. 20 din
26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a
Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare şi Sfânt” Galați;
Beneficiari: 92 de persoane vârstnice
3. Centrul Medico-Social Pechea
Sunt asigurate servicii rezidențiale pe durată nedeterminată, pentru îngrijire,
recuperare, reabilitare și reinserție socială a persoanelor cu afecțiuni cronice
netransmisibile, cazuri sociale, cazuri medicale cu boli cronice și boli psihice ușoare.
Activitățile derulate sunt de îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii
cronici ce necesită îngrijire medicală permanentă, supraveghere și tratament ce nu se poate
realiza la domiciliu, asistență medicală curentă, asigurarea cazării, a hranei,
cazarmamentul, servicii de ergoterapie, consiliere și informare a asistaților și a familiei,
derularea de activități cultural-educative și de socializare.
Beneficiari: 84 de persoane vârstnice
4. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați
Centrul de Îngrijire și Asistență este o instituție rezidențială ce asigură îngrijire
temporară sau permanentă pentru persoane adulte cu handicap (locomotor, neuropsihic)
bolnavi cronic somatic și psihic, persoane aflate în dificultate, cu domiciliu în Municipiul
Galați, inclusiv persoane vârstnice care necesită îngrijire medicală permanentă,
supraveghere și tratament, care nu se pot realiza la domiciliu. Serviciile se acordă și
persoanelor fără rude, venituri mici sau cu membrii familiei în imposibilitatea de a-i îngriji
și care au nevoie de protecție socială, precum și persoane cu situații deosebite rezultate din
anchetele sociale ale unității sau ale serviciului de specialitate al Primăriei.
Beneficiari: 119 persoane vârstnice
5. Centrul Alzheimer
•
•
•

Servicii asigurate:
servicii rezidențiale pe durată nedeterminată (fără a fi definitivă);
îngrijire, asistență medicală, asistență paleativă;
servicii socio-medicale de recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare și
activități de grup.

Activitățile derulate:
• cazare, hrană, cazarmament, asistență medicală curentă;
• îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici;
• ergoterapie, consiliere și informare a asistaților și a familiei;
• derularea de activități cultural-educative și de socializare.
Beneficiari: 89 de vârstnici și 30 de persoane vârstnice cu Alzheimer
Agenția de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa”
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități
•
•
•
•

Servicii asigurate:
servicii sociale cu caracter primar și servicii socio-medicale, respectiv îngrijire
personală;
servicii de recuperare, de integrare și reintegrare socială;
consiliere juridică, socială, psihologică;
ergoterapie, kinetoterapie, masaj si logopedie.
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Activități derulate:
• îngrijire, educaţie, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
• activități pentru refacerea ori readaptare a capacităților fizice ori intelectuale prin
serviciile de recuperare specifice serviciilor de kinetoterapie și masaj (copii cu
autism, sindrom Langdon–Down, întârzieri în dezvoltarea psihomotorie, diplegii,
tetrapareze, parapareze, hemipareze, deficiențe fizice, etc.);
• corectarea deficiențelor și tulburărilor de vorbire prin logopedie;
• activități specifice ergoterapiei - meloterapie, terapie prin joc, activități recreative
(serbări, aniversări, excursii, vizite, etc.).
Beneficiari: 50 de copii cu dizabilități proveniți din familii cu venituri reduse (centru
de zi).
Centrul de zi „Prietenii Școlii”
•
•
•

Servicii asigurate:
servicii sociale pentru prevenirea abandonului școlar sau altor situații de
vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială;
educare, socializare și petrecere a timpului liber, integrare și reintegrare socială,
consiliere psihologică pentru copil și familie, terapie ocupațională (ergoterapie);
masă caldă.

Activități derulate:
• activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, terapii de recuperare,
dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
• instruire în folosirea calculatorului (club de informatică);
• activități de consiliere și sprijin pentru părinți sau reprezentanții legali;
• asistență medicală și administrarea de tratamente;
• asigurarea mesei calde zilnic, pe perioada săptămânii;
• transportul copiilor cu microbuzul centrului, organizarea de serbări, aniversări,
vizite, tabere de vară, etc..
Beneficiari: 30 de copii școlari cu vârsta cuprinsă între 6 – 14 ani, provenind din
familii cu venituri reduse.
Centrul Multifuncțional de Recuperare KIDS
Servicii socio–medicale și servicii sociale destinate copiilor cu deficiențe neuro–psihomotorii din municipiul Galați:
• servicii de consiliere socială, psihologică și terapie de grup în vederea integrării
acestora în viața socială;
• servicii de kinetoterapie și masaj terapeutic;
• servicii de hidrokinetoterapie;
• ergoterapie;
• logopedie;
• servicii de educație și instruire școlară.
Activități derulate:
• activități de abilitare – reabilitare;
• reeducare – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă,
orientare școlară, precum și activități de îngrijire pentru copiii cu dizabilități, cât și
activități de sprijin, consiliere, educare, etc., pentru părinți sau reprezentanții
legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilități;
• prevenirea marginalizării și luarea de măsuri de incluziune socială, în scopul creșterii
calității vieții.
Beneficiari: 53 de copii.
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Centrul de zi pentru copii cu autism
Oferă servicii de asistență socială și terapii de recuperare (kinetoterapie, logopedie,
stimulare senzorială, abordare cognitiv-comportamentală și psihologică).
Beneficiari: 55 de copii cu autism
Centrul Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice Galați
a. Centrul de zi pentru vârstnici
Servicii asigurate:
•
•

servicii de consiliere juridică, socială, psihologică, socializare și petrecere a
timpului liber;
integrare și reintegrare socială.
Beneficiari: 200 de vârstnici.

b. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici
Servicii asigurate:
• servicii primare și servicii specializate de natură socială și socio-medicală;
• îngrijire la domiciliu;
• consiliere socială, psihologică;
• servicii de suport emoțional.
Beneficiari: 129 de vârstnici.
Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați
a) Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri ZIMBRU 1
Servicii asigurate:
• servicii sociale cu caracter temporar;
• găzduire temporară, resocializare, reinserție socială, consiliere socială, consiliere
psihologică.
Beneficiari: 32 de tineri defavorizați cu vârsta peste 18 ani, proveniți din sistemul
de protecție a minorilor din municipiul Galați.
b) Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc - ZIMBRU 2
Servicii asigurate:
• sprijin pentru dobândirea de abilități de viață independentă și autogospodărire;
• consiliere socială și consiliere psihologică.
Beneficiari: 21 de persoane defavorizate, cu vârsta peste 18 ani provenite din
sistemul de ocrotire a minorilor și membrii familiilor acestora (12 copii).

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați - (Str. Științei nr. 26)
Serviciile asigurate:
• acordarea de adăpost temporar;
• formarea, dezvoltarea, îmbunătățirea sau redobândirea capacităților de viață
independentă a grupurilor defavorizate, inclusiv a populației aparținând etniei
rome.
Beneficiari: 51 de persoane defavorizate
Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost
Este constituit ca serviciu social pentru persoanele aflate în situații de dificultate
extremă cu scopul reintegrării în familia de proveniență sau în alte instituții de profil ce pot
asigura asistență socială pentru o perioadă nedeterminată, pentru satisfacerea nevoilor
primare ale persoanelor fără adăpost, în sensul înlăturării cauzelor și rezolvării parțiale sau
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totale a efectelor marginalizării sociale, sau după caz la redobândirea capacităților de viață
independentă a persoanelor beneficiare.
Categorii de beneficiari:
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Urgență pentru Persoane fără
Adăpost sunt persoane care indiferent de sex, etnie, religie, vârstă, care din motive
singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza
unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți,
se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de
evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca într-un termen scurt, (în
termen de 2 luni) să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință.
Beneficiari: 50 de persoane

•

Cantina de Ajutor Social
Servicii asigurate:
pregătirea și distribuirea de hrană persoanelor aflate în situații economico-sociale
sau medicale deosebite.
Beneficiari: 495 persoane în medie zilnic

II. SERVICII SOCIALE ACORDATE de furnizorii de servicii sociale de drept privat:
Servicii sociale furnizate prin unități de asistență soacială subvenționate de la bugetul local
în baza legii 34/1998 - în anul 2018:
1. Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Centrul Multifuncțional de servicii sociale
„Speranțe pentru vârsta a III-a”- 60 beneficiari pe lună;
2. Asociaţia filantropică creştin ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare” - Centrul
Rezidențial de fete „Sf. Vasile cel Mare”- 30 beneficiari pe lună;
3. Asociaţia filantropică creştin ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare” - Centrul
multifuncțional de servicii sociale „Speranța”- 50 beneficiari pe lună;
4. Fundaţia „Inimă de copil” - Centrul de zi pentru copiii din familii în dificultate - 21
beneficiari pe lună;
5. Fundaţia pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din
Județul Galați „Familia”: Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate - 50
beneficiari pe lună;
6. Fundația „Familia” Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice - 10
beneficiari pe lună;
7. Asociația persoanelor cu handicap „Sporting Club” - Centrul de zi și sănătate „Acces
pentru toți” – recuperare, reabilitare, incluziune socială și îngrijire la domiciliu
pentru persoanele cu handicap fizic și asociat din Municipiul Galați - 100
beneficiari pe lună;
8. Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centru comunitar „La Vale” - centru comunitar
pentru copiii aflați în dificultate - 40 beneficiari pe lună ;
9. Alianța romilor din județul galați - Centrul de Sprijin Social pentru Romi din Galați 40 beneficiari pe lună;
10. Fundația de sprjin a vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice -100 beneficiari pe lună;
11. Asociația filantropică „Sfântul Antonie cel Mare” - Centrul de zi pentru copii
„Sfântul Antonie cel Mare” - 50 beneficiari pe lună;
12. Asociaţia multifuncțională filantropică „Sfântul Spiridon” Galați - Centrul de zi
pentru copii „Sfântul Spiridon” - 70 beneficiari pe lună.
În anul 2018 au fost încheiate 12 convenții pentru subvenționarea unităților de
asistență socială mai sus menționate.

III. PREMII OBȚINUTE ÎN ANUL 2018
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La cea de-a XIV-a ediție a Galei Administratiei.ro, din 25 octombrie 2018, eveniment
care promovează proiectele și inițiativele remarcabile din domeniul Administrației Locale
din România, Municipiul Galați a fost premiat pentru întreaga activitate în domeniul
asistenței sociale.
În data de 12 noiembrie 2018, Municipiul Galați a obținut premiul pentru „Excelență
în Sănătate şi Asistență Socială”, în cadrul Galei Asociației Municipiilor din România,
eveniment organizat sub patronajul Președintelui României.
Proiectele în derulare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3:
1. Reabilitarea Termică și Creșterea Performanței Energetice a Clădirilor Centrului
Multifuncțional de Servicii Sociale Galați
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –
Prioritatea de Investiții 3.1, operațiunea A - „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”
Valoarea totală a investiției: 6.421.045,25 de lei
Valoarea cofinanțării (contribuția locală) – 1.965.196,64 de lei
Contract de finanțare nr. 2444/13.06.2018
2. Creşterea performanţei energetice la Căminul pentru persoane vârstnice „Sf.
Spiridon”
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3,
Prioritatea de Investiții 3.1, operațiunea B – Clădiri publice, nr. apelului de proiecte
POR/97/3/1 Cod proiect 118442
Valoarea totală a investiției: 4.000.293,38 de lei
Valoarea cofinanțării (contribuția locală) – 78.685,83 de lei
Contract de finanțare nr. 475/30.07.2009
Proiecte aflate în fază de scriere și de depunere cu termen 31.12.2018
1. Centrul de Zi și Recreere pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 –
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 - Oferirea de sprijin
pentru regenerare fizică, economică şi socială a comunităților defavorizate din regiunile
urbane şi rurale.
Valoarea totală a investiției: 16.102.186,04 de lei (conform H.C.L. nr. 579 din
25.10.2018)
2. Centrul Integrat pentru copii aflați în situație de risc (Arieșilor)
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 –
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin
pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile
urbane și rurale
Valoarea totală a investiției: 3.267.280,64 de lei (conform H.C.L. nr. 578 din
25.10.2018)
C. SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE
Serviciul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului
rece cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 920/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență
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a Guvernului nr. 70/2011 cât şi punerea în aplicare a proiectelor și Hotărârilor Consiliului
Local Galați.
Obiectul de activitate, privind ajutorul de încălzire pe perioada sezonului rece:
• Primirea cererilor depuse de persoane fizice, cât şi de către reprezentanţii
asociaţiilor de proprietari/locatari;
• Verificarea eligibilității, monitorizarea şi prelucrarea solicitărilor privind acordarea
organizarea fluxului şi circuitului documentelor, întocmirea, gestionarea şi
verificarea documentelor de evidență a corespondenței;
• Asigurarea activității de relații cu publicul şi colaborarea cu asociațiile de proprietari
din municipiul Galați, în vederea primirii şi prelucrării solicitărilor privind acordarea
ajutoarelor de căldură în termenele impuse de lege;
• Analizarea şi verificarea modului de respectare a condițiilor de acordare a
ajutoarelor de încălzire, a termenelor legale, de generare a documentelor specifice
(dispoziții, situații centralizatoare, situații statistice, mandate poștale);
• Răspunde petițiilor formulate de către petenți şi instituții.
În perioada octombrie 2017 – martie 2018 au fost procesate cereri privind acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece după cum urmează:
• Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică - 1971;
• Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale - 1421;
• Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri - 232;
• Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrica - 448;
Astfel au fost de 4072 de cereri care au fost soluționate în această perioadă.
În baza Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 328 din 30.05.2018 privind acordarea
unui ajutor financiar pentru achiziționarea unui sistem de încălzire şi apă calda alternativ
sistemului centralizat de termoficare, activitatea serviciului se desfășoară în 5 puncte
înființate pe raza municipiului Galați având următoarele obiective:
• Informarea cetățenilor privind acordarea unui ajutor financiar pentru achiziționarea
unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare
și a condițiilor de acordare a ajutorului financiar;
• Verificarea eligibilității cererilor, primirea, înregistrarea, monitorizarea şi
prelucrarea solicitărilor;
• Aprobarea/respingerea cererilor pe baza datelor procesate din dosar;
• Generarea dispozițiilor de admitere sau respingere a dreptului la ajutor financiar
pentru achiziționarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului
centralizat de termoficare;
• Soluţionarea cererii în baza tuturor documentelor puse la dispoziție de către petent.
În acest sens, până la această dată, au fost înregistrate 4.071 de cereri din care:
• dispoziţii de acordare emise: 3.870;
• dispoziţii de respingere emise: 46;
• dispoziţii de revocare emise: 11;
• anchete sociale efectuate: 188;
• verificări în Patrimven a persoanelor majore care pot realiza venituri: 6.703.
În același timp, s-au continuat monitorizările beneficiarilor prevederilor Hotărârii
Consiliului Local nr. 303/09.06.2017 în vederea soluționării dosarelor depuse. În acest sens,
s-au transmis un număr de 181 notificări.
Au fost transmise 172 de notificări Asociațiilor de locatari/proprietari care au
eliberat adeverințe privind datoriile înregistrate de către beneficiar, în vederea verificării
respectării angajamentelor notariale.
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Începând cu 01 septembrie 2018, în paralel cu programul privind acordarea unui
ajutor financiar pentru achiziționarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ
sistemului centralizat de termoficare și a condițiilor de acordare a ajutorului financiar, a
început activitatea de pregătire a sezonului rece 2018-2019 astfel:
-

în această perioadă s-au primit şi înregistrat 1.083 cereri prin care se solicită ajutor
pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece după cum urmează:
• solicitări pentru ajutor încălzire cu gaze naturale - 669 ;
• solicitări pentru ajutor încălzire cu energie electrică - 160;
• solicitări pentru ajutor cu lemne, combustibili solizi şi petrolieri - 224.
S-au emis dispoziții ale primarului de aprobare a ajutorului de încălzire a locuinței
pe perioada sezonului rece 2018-2019, pentru un număr de 1053 beneficiari din care:
• gaze naturale – 675;
• energie electrică – 158;
• lemne - 220.
Au fost emise dispoziţii de neacordare privind ajutorul de încălzire a locuinţei pe
perioada sezonului rece pentru un număr de 30 solicitanți:
• gaze naturale – 24;
• energie electrică – 2;
• lemne - 4.
Corespondenţă:
În cadrul compartimentului, s-a înregistrat un număr de 848 cereri:
• corespondența externă cu petenții – 193;
• corespondența externă cu diferite instituții - 364;
• corespondența internă cu direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului
Galați - 291.
S-a continuat activitatea de arhivare a dosarelor primite în sezonul rece 2017-2018
privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cât și a dosarelor primite conform
H.C.L. 303/09.06.2017.
Obiective pentru anul 2019:
Implementarea, monitorizarea derulării proiectelor inițiate de către primarul
municipiului Galați și aprobate de Consiliul Local Galați, care vin în întâmpinarea nevoilor
comunității locale în mod special a persoanelor vulnerabile.
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Siguranța cetățeanului

Poliția Locală
I. Generalități
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,
dispeceratul și compartimentul de monitorizare video.
Statutul Poliției Locale Galați, ca instituție de aplicare a legii din cadrul sistemului
integrat de ordine și siguranță publică, scoate în evidență faptul că aceasta reprezintă
structura specializată cu misiunea de menținere a ordinii și liniștii publice, prevenirea și
sancționarea nerespectării normelor legale stabilite prin legi sau acte administrative ale
autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele identificate în raza
teritorială de competență.
Obiectivele generale ale Poliției Locale Galați constau în creșterea gradului de
siguranță și protecție pentru cetățeni prin apărarea drepturilor și libertăților fundamentale
ale persoanei, precum și a proprietății publice și private; punerea în executare a legii,
precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice
locale, în domeniile date spre competență; prevenirea
și descoperirea faptelor
contravenționale și infracționale care afectează climatul social la nivelul unității
administrativ – teritoriale; asigurarea disciplinei în trafic pe drumurile publice de pe raza
municipiului Galați; prezența la manifestările organizate de Primăria Municipiului Galați,
precum și participarea, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea climatului de
ordine publică cu ocazia mitingurilor, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase
sau comemorative; îmbunătățirea activității de menținere a ordinii și liniștii publice prin
soluționarea sesizărilor venite din partea cetățenilor municipiului Galați.
II. Activități preventive și de constatare
În anul 2018, Poliția Locală Galați a desfășurat 16.693 activități preventive de
patrulare, 7.126 acțiuni și controale și a intervenit pentru soluționarea unui număr de 5.215
sesizări ale cetățenilor.
Prin urmare, au fost constatate 20.960 fapte contravenționale fiind aplicate amenzi în
valoare de 4.874.300 lei și confiscate bunuri în valoare de 32.646 lei .
Aplicarea numărului mare de sancțiuni contravenționale pe anul 2018 se explică prin
implementarea la nivelul municipiului Galați a planurilor de măsuri specifice Poliției Locale
Galați și anume:
• Planul de măsuri „Hibernal 2017-2018”;
• Planul de măsuri „Mărțișor 2018”;
• Planul de măsuri „Parcarea 2018”;
• Planul de măsuri „Siguranța rutieră 2018”;
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•
•
•
•

Planul de măsuri „Estival 2018”;
Planul de măsuri „Galațiul un oraș curat 2018”;
Planul de măsuri „Deșeuri municipale”;
Planul de măsuri „Siguranța în școli 2018”.
De asemenea, evoluția ascendentă a constatărilor s-a datorat desfășurării de către
structurile operative a unor acțiuni punctuale în zonele de risc, în care se săvârșesc fapte
antisociale, precum și ca urmare a reacției pozitive a cetățenilor prin sesizarea unor astfel
de fapte.
III. Structura contravențiilor constatate
Pe parcursul anului 2018, polițiștii locali au aplicat sancțiuni contravenționale în baza
următoarelor acte normative: Legii nr. 61/1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a
unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (5.376), H.C.L. nr. 260/2018,
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea
municipiului Galați (4.715), O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice
(4.099), H.C.L. nr. 79/2002, privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea participării
cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică,
la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localității (3572),
H.C.L. nr. 307/2006, privind aprobarea Regulamentului pentru constatarea și sancționarea
faptelor ce constituie contravenție, de către funcționarii publici din Poliția Locală Galați
(807), O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului (752), Legii nr. 349/2002, pentru
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (401), Legii nr.
12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau
prestări de servicii ilicite (290), H.C.L. nr. 425/2011, privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfășurare a activității de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere
în municipiul Galați (262), Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii (235), O.G. nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de
identitate ale cetățenilor români (101), O.U.G. nr. 99/2000, privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă (112), H.C.L. nr. 335/2014 privind parcarea vehiculelor
grele pe teritoriul municipiului Galați (56), alte acte normative (182), așa cum reiese din
următorul grafic:

Evoluția lunară a sancțiunilor contravenționale constatate în anul 2018 se prezintă astfel:
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IV. Constatarea faptelor de natură penală
În anul 2018, principalele constatări de natură infracțională au fost în număr de 276,
persoanele identificate, documentele întocmite și bunurile ridicate/folosite la comiterea
infracțiunilor fiind predate pentru cercetări la Poliția Națională. În ceea ce privește
infracțiunile de contrabandă constatate, au fost predate autorităților competente 20.900
țigarete în vederea ridicării pentru confiscare.
Pe genuri, situația infracțiunilor constatate se prezintă astfel:
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Întrucât activitățile preventive au fost eficiente în anul 2018, și în perspectivă se va
acorda o atenție deosebită tendinței tinerilor de a deține și consuma substanțe interzise,
precum și micului trafic cu diferite bunuri, în special țigări de contrabandă, prin aplicarea
unor măsuri de contracarare a acestor fapte.
Ca urmare a constatărilor efectuate, au fost instituite următoarele măsuri
complementare: desființare construcții (27); intrare în legalitate (172); sistare lucrări (18);
suspendare activitate (6); sesizarea primăriei pentru desființare (39); sesizarea instanțelor
judecătorești pentru desființare (38); somații ridicări auto (254); precum și alte activități
conexe, respectiv întocmirea documentației pentru autovehiculele abandonate (146);
notificări auto (113); dispozitive dirijare trafic (423); interogări bază de date pentru
verificări persoane și auto (26474); afișări evidența persoanei (1524); notificări evidența
persoanei (79); invitații înmânate (3200).
De asemenea, pe raza municipiului Galați, au fost identificate 1757 persoane cu
comportament suspect de genul grupurilor contravenționale și infracționale, persoanelor
dispărute, urmărite sau cu mandat de aducere, cerșetori și persoane fără adăpost.
V. Ordine și siguranță publică
Ordinea și siguranța publică în municipiul Galați a fost asigurată de către polițiștii
locali din cadrul celor 5 secții de poliție locală, care, în anul 2018 au constatat un număr de
13.744 contravenții în valoare de 2.340.662, fiind ridicate în vederea confiscării bunuri în
valoare de 7994.
Totodată, au fost constatate 163 de fapte penale, au fost depistate și predate
autorităților competente 411 persoane suspecte, fiind luate măsuri și în privința unui număr
de 362 de cerșetori, persoane fără adăpost și minori lipsiți de supravegherea ocrotitorilor
legali. La nivelul secțiilor de poliție locală, au fost gestionate planurile de măsuri „Hibernal
2017-2018”; „Mărțișor 2018”; „Parcarea 2018”; „Siguranța rutieră 2018”; „Estival 2018”;
„Galațiul, un oraș curat 2018”; „Siguranța în școli 2018”.
Au fost organizate și efectuate 436 acțiuni de menținere a ordinii publice, precum și
alte acțiuni cu caracter preventiv .
VI. Siguranță rutieră și dirijare trafic
Respectarea reglementărilor privind circulația rutieră a fost monitorizată de către
echipajele de poliție locală rutiere, care au participat atât la acțiuni cu efective proprii, cât
și la acțiuni în parteneriat cu Poliția Română sau organizate de către administratorul
drumului public.
În domeniul circulației rutiere, polițiștii locali au acționat în baza Planului de măsuri
„Parcarea 2018”și ,,Siguranță rutieră 2018”, au fost prezenți în 423 dispozitive instituite, au
efectuat 16 acțiuni preventive pentru siguranța traficului rutier și pietonal, 12 acțiuni de
menținere a ordinii și liniștii publice, cu prilejul diferitelor evenimente, fiind constatate
4.929 contravenții, în valoare de 1.349.680 lei și înaintate 9178 propuneri pentru stabilirea
punctelor de penalizare. Un număr de 8 fapte cu caracter penal au fost constatate și
declinate Poliției Naționale.
Ca urmare a verificării unui număr de 373 autovehicule, au fost comunicate 320
somații, 119 notificări și întocmită documentația privind autovehiculele abandonate pe
domeniul public sau fără stăpân pentru 130 autovehicule.
VII. Control activități comerciale
În domeniul controlului activităților comerciale și evidenței persoanelor, polițiștii
locali au acționat pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului
stradal, a activității comerciale în piețe, târguri și alte locuri autorizate de primar, fiind
organizate și desfășurate 18 acțiuni cu efective proprii, 23 de acțiuni în colaborare cu alte
organe de control, au efectuat un număr de 296 controale la societăți comerciale și 857 la
persoane fizice și au cooperat cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Galați pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a
minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au solicitat eliberarea actului de identitate, fiind
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înmânate 3.121 invitații. De asemenea, a fost afișat la domiciliul contravenienților un număr
de 500 de procese – verbale.
În urma acțiunilor efectuate, au fost constatate 1532 fapte contravenționale, valoarea
amenzilor aplicate fiind de 495.580 lei, au fost ridicate în vederea confiscării bunuri (tutun,
alcool, produse alimentare și nealimentare) în valoare de 22.610 lei, a fost suspendată
activitatea pentru 6 agenți economici, fiind constate 13 fapte penale și înaintate
Inspectoratului de Poliție al Județului Galați în vederea continuării cercetărilor 9.017
țigarete, 62 litri alcool, 1.486,2 kg produse alimentare și 1.678 buc. produse nealimentare.
VIII.
Disciplina în construcții și protecția mediului
Identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau
desființare, a persoanelor care nu respectă normelor legale privind afișajul publicitar,
electoral, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității
economice a fost asigurată de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în
construcții și afișajului stradal.
În anul 2018, au fost soluționate 659 sesizări, în urma acestora fiind constatate 247
contravenții, aplicate amenzi în valoare de 370.370 lei, sesizate instituția arhitectului șef în
39 cazuri și instanța de judecată în 38 de cazuri, a fost sistată execuția a 18 lucrări
executate fără autorizație, fiind desființate 27 construcții ilegale și dispusă intrarea în
legalitate pentru 172 construcții neautorizate. Numărul faptelor penale constatate a fost de
11.
Sancționarea încălcării normelor legale privind protecția mediului, nivelul de poluare,
salubrizarea străzilor, a zonelor verzi, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces,
existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice s-a
realizat de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului.
Au fost efectuate 779 de controale la societățile comerciale și 318 la persoane fizice
fiind încheiate 409 procese-verbale de constatare referitoare la curățenia urbană și
adăposturile pentru animale, deversarea apelor uzate și depozitele ilegale de deșeuri,
gestionarea deșeurilor din activitatea de spălătorie auto și reparații, activitatea depozitului
ecologic a municipiului Galați din zona Tirighina.
Prin urmare, au fost soluționate 136 sesizări, constatate 209 contravenții, aplicate
avertismente în 72 cazuri și amenzi în valoare de 239.470 lei, suspendată activitatea unui
agent economic și desființate 4 construcții executate pe spațiul verde.
IX. Priorități și previziuni pentru anul 2019
În anul 2019 Poliția Locală Galați își va exercita cu profesionalism atribuțiile prevăzute
de lege, prioritare fiind următoarele activități:
- desfășurarea de activități specific polițienești în vederea: menținerii ordinii și liniștii
publice, curățeniei orașului, siguranței în zona instituțiilor de învățământ, identificării și
prevenirii faptelor antisociale de distrugere a elementelor de mobilier stradal, siguranței și
respectării prevederilor legale în piețele agroalimentare, în zonele de promenadă și
agrement, depistării persoanelor care cerșesc sau care instigă la acte de cerșetorie,
combaterii și prevenirii fenomenului antisocial în mediul școlar, depistării conducătorilor
auto care nu respectă normele rutiere;
- asigurarea prezenței polițiștilor locali la toate evenimentele organizate sau aprobate
de Primăria Municipiului Galați pentru menținerea ordinii și respectarea cadrului
organizatoric;
- verificarea respectării prevederilor proiectelor tehnice de execuție în baza cărora au
fost emise autorizațiile de construire în cazul construcțiilor executate pe terenuri
concesionate pe raza municipiului Galați, precum și identificarea clădirilor care, prin nivelul
de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața,
integritatea fizică și siguranța populației și afectează calitatea mediului înconjurător;
- verificarea modului de gestionare a deșeurilor municipale generate de către
operatorii economici ce sunt identificați în baza de date că nu dețin contracte încheiate cu
operatorul de salubrizare licențiat la nivelul municipiului Galați, precum și verificarea
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operatorilor economici cu privire la respectarea legislației privind desfășurarea activităților
comerciale;
- asigurarea unei transparențe instituționale, cât și promovarea imaginii Poliției
Locale Galați la nivelul comunității, find continuate activitățile devenite tradiție pentru
instituție: 1Martie (ziua mărțișorului); 1Iunie (ziua copilului); 21 Mai (ziua poliției locale);
„Săptămâna Altfel”; „Vârsta a treia, recunoștință și onoare”; „Moș Crăciun vine cu Poliția
Locală” etc. Totodată în baza Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliție Cahul se
vor desfășura activitățile comune iar la data de 11 septembrie 2019, va fi organizat un
eveniment de marcare a împlinirii unui an de la intrarea in vigoare a acordului.
Pentru anul 2019, Poliția Locală Galați propune Primăriei Municipiului Galați realizarea
unor proiecte de investiții pentru desfășurarea activității, cum ar fi:
• Achiziționarea ca și active necorporale, licențe Windows Pro, 32/64 bit în valoare
estimată de 65.000 lei pentru un număr de 80 calculatoare aflate în dotarea
instituției;
• Lucrări de reamenajare și modernizare a corpului de clădire (str. Traian nr. 254) cu
destinația pază și control acces;
• Efectuarea studiului de fezabilitate și demararea lucrărilor pentru realizarea unui
poligon subteran de tragere în incinta Poliției Locale Galați;
• Efectuarea studiului de fezabilitate și demararea lucrărilor pentru realizarea unui
adăpost pentru câini;
• Lucrări de asfaltare și modernizare a curții interioare a sediului Poliției Locale
Galați;
• Achiziționarea unor
autoturisme de serviciu necesare pentru desfășurarea
activităților specifice;
• Achiziționarea unui număr de 5 câini de rasă pentru realizarea patrulelor canine și
alocarea fondurilor necesare întreținerii acestora;
• Amplasarea de camere video de supraveghere pentru monitorizarea zonelor de
promenadă și agrement: Faleza Dunării, Parcul „Mihai Eminescu”, Parcul „Spicul”,
Parcul „La Greci” Esplanadă P-uri, Casa de Cultură a Sindicatelor și zona de
promenadă cuprinsă între complexul „Potcoava de Aur” și „Trei Star.” Parcul „Turn
TV” și Parcul „Selgros”, precum și în apropierea unităților de învățământ;
• Adoptarea unei zone verzi de la nivelul municipiului Galați, zonă care să fie
întreținută de către angajații Poliției Locale Galați;
• Întreprinderea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public
prin completarea cu noi stâlpi în zona parcurilor de joacă pentru copii, cât și a
Parcului „Corneliu Coposu”;
• Întreprinderea demersurilor necesare pentru mutarea stației mijloacelor de transport
în comun de la intersecția b-dul Milcov cu strada Ionel Fernic;
• Identificarea proprietarilor construcțiilor din zona fostului Complex Comercial
„Francezi” împrejmuirea zonei cu un gard de protecție și restricționarea accesului
persoanelor neautorizate pentru prevenirea unor accidentări sau evenimente
deosebite;
• Clarificarea situației juridice privind dreptul de proprietate și folosință a construcției
unde a funcționat fostul Centru de Transfuzie și înființarea unui Centru Social Destinat
Persoanelor Fără Adăpost.

Evidența populației
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Serviciul Evidența Persoanei Galați are ca obiect de activitate eliberarea actelor de
identitate pentru cetăţenii români, înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal
ale cetăţenilor români, necesară cunoaşterii populaţiei, mişcării acesteia, precum şi
comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice
interesate.
1. Cadrul legal
Activitatea de evidență a persoanelor a fost reglementată, în perioada de referință,
de o multitudine de acte normative, cele mai importante fiind: Ordonanța de urgență nr. 97
din 14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare
unitară a dispozițiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006, Regulamentul UE 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date, Legea nr. 544/2001 privind accesul la
informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare precum și de
îndrumările D.E.P.A.B.D. București.
2. Activităţi desfăşurate la nivelul Serviciului Evidența Persoanelor
În conformitate cu prevederile Metodologiei nr. 3462829/12.07.2012 privind
întocmirea documentelor pe linie de management, organizarea activității de evidență a
persoanelor și de stare civilă și monitorizarea indicatorilor specifici, Serviciul Evidența
Persoanei a întocmit următoarele documente:
a) Analiza activității desfășurate trimestrial de către SEP Galați;
b) Planul de măsuri și activități elaborat pentru fiecare trimestru în parte;
c) Sinteza activităților desfășurate pe linia stabilirii domiciliului în România a
români originari din Republica Moldova. (trimestrial)

cetățenilor

d) Situația cărților de alegător (trimestrial).
În perioada analizată, în conformitate cu sarcinile şi atribuţiile ce îi revin, personalul
serviciului a desfãşurat un volum important de activitãţi specifice, pentru aplicarea
întocmai a prevederilor actelor normative şi a instrucţiunilor care reglementeazã activitatea
de evidenţă a persoanelor.
Cetățenilor români li s-au eliberat cărți de identitate sau după caz, cărţi de
identitate provizorii. Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică
depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care
fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării
civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.
În perioada de referinţă, au fost înregistrate 36502 cereri pentru eliberarea actelor
de identitate, fiind emise 32375 cărți de identitate, din care:
•

2270 cărți de identitate minorilor 14-18 ani;

•

16599 cărți de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate;

•

11304 cărți de identitate ca urmare a schimbării domiciliului;

•

1422 cărți de identitate provizorii și 1673 reședințe.

S-a efectuat un număr 448 deplasări cu camera mobilă pentru punerea în legalitate a
1162 persoane nedeplasabile din mediul urban și rural.
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În cele 2 zile în care s-a desfășurat referendumul s-a asigurat permanența în vederea
punerii în legalitate a cetățenilor fără acte de identitate sau expirate, fiind înregistrate un
număr de 94 cereri.
Pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de
identitate în termenul prevăzut de lege, în perioada de referință fiind înregistrați lunar cca
11300 restanțieri, serviciul de evidență a persoanelor, a desfășurat mai multe activități:
• Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date Galați a transmis în format
electronic, prin FTP, listele ce conțin datele persoanelor care nu au solicitat eliberarea
actelor de identitate în trimestrul anterior;
•

Listele cuprinzând persoanele care dețineau acte de identitate cu termen de
valabilitate expirat, care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în
termenul prevăzut de lege, au fost listate cu invitațiile aferente și distribuite
prin Poliția locală și Poliția Municipiului Galați;

•

În baza informațiilor obținute în teren structura de evidență a persoanelor a
extins verificările în vederea clarificării situației fiecărei persoane,
fiind
efectuate verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, la starea
civilă, la pașapoarte, la penitenciare, precum și la alte adrese din țară;

•

După finalizarea verificărilor specifice în Registrul Național de Evidență a
Persoanelor în modulul „Informații asociate persoanei” al aplicației S.N.I.E.P. au
fost operate mențiuni de deces, cele referitoare la pierderea cetățeniei române
sau a dobândirii statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate și
altele, după caz.

Pe linia pregătirii de specialitate, funcționarii și-au însușit atât dispozițiile
transmise de către D.E.P.A.B.D., cât și prevederile legale în vigoare pe linie de evidența
pesoanelor și stare civilă și au constituit mape personale pentru documentare.
•

Prelucrarea datelor personale

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, altor persoane juridice precum și la solicitarea
persoanelor fizice, au fost verificate în Registrul Național de Evidența persoanelor un număr
de 6947 persoane.
În vederea actualizării componentei locale a RNEP, au fost operate 2676 comunicări
de naștere, 3915 comunicări de deces, 395 comunicări de modificări privind statutul civil și
595 comunicări divorț .
Pentru anul 2018 am realizat ceea ce ne-am propus și anume să deschidem 1-2 ghișee
pentru programare online, iar pentru anul 2019 ne propunem să realizăm plata taxei pentru
eliberarea actului de identitate prin SMS.
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Galați – un pol important pe harta locală, națională și internațională

Municipiul Galațiul, al optulea oraș ca mărime din România, cu o poziționare
geografică deosebită în proximitatea graniței de Est a Uniunii Europene, având o lungă
tradiție comercială și deținând o infrastructură portuară, feroviară și rutieră semnificativă și
aflată în plină dezvoltare, poate deveni un pol de creștere economică și dezvoltare locală și
regională.
Viitorul Galațiului e strâns legat de conceptul de dezvoltare sustenabilă, unde un rol
major aparține unei abordări pragmatice și inovatoare de a dezvolta mediul de afaceri și a
crea premise pozitive pentru antreprenori.
Zona Liberă și Universitatea sunt atuurile cele mai mari și cele mai puternice ale
Galațiului, ce sunt promovate constant în efortul de atragere a investitorilor.
Primăria colaborează atât cu mediul universitar, organizațiile patronale și societatea
civilă pentru a înțelege mai bine nevoile mediului de afaceri, resursele umane calificate în
licee tehnologice sau universități, conexiuni rapide la infrastructură și accelerarea
promptitudinii de autorizare.
Programul european DANUBE – BLACK SEA GATEWAY REGION, pentru creșterea
cooperării în spațiul geografic al Dunării și al Mării Negre, a pus la punct o Acțiune Pilot a
transportului de marfă pentru transportul de containere către Terminalul Intermodal din
Galați, pentru a identifica blocajele din cadrul lanțului de transport. Dublarea capacității de
transport la 150 000 de TEU și ulterior la 300 000 de TEU va crește accesibilitatea pentru
fluxul de mărfuri pentru investitorii locali.
Viitorul economic al Uniunii Europene și al economiei globale în general va fi dominat
de noile tehnologii, automatizare, eficiență energetică și resurse regenerabile, inteligență
artificială și tehnologie spațială. Primăria și universitățile sunt obligate să reevalueze și să
se adapteze la necesitățile ce decurg și din finanțările Uniunii Europene de 80 de miliarde
de euro pentru programul Horizon 2020, care vor fi extinse. Suntem obligați sub imperativul
momentului să stimulăm cercetarea, fără a modifica dramatic tradiția universitară generală,
pentru a crea resursa umană pregătită pentru aceste direcții de dezvoltare.
Rolul universităților, dar și al liceelor devine extrem de important ca locuri de
pregătire și ca viitoare centre de cercetare. Generarea unui astfel de tip de investiție
necesită investiții mai scăzute, cu efect pe termen lung și care pot absorbi ciclicitatea
crizelor economice locale sau globale.
Eforturile de promovare publică ale administrației publice locale, la nivelul
guvernamental național, relația cu instituțiile și organizațiile naționale, europene și
internaționale au avut scopul de a împinge dezvoltarea municipiului Galați și a cetățenilor
către predictibilitate administrativă, dezvoltare economică și prosperitate și bunăstare
comunitară.
Întâlnirile cu ambasadorii acreditați la București, dialogul constat cu comunitatea de
afaceri locală, societatea civilă și mediul academic, abordarea pozitivă a posibililor
investitori ne dau speranțe pentru viitor. Dezvoltarea unui centru urban de dimensiunile
Galațiului este un efort de durată pentru care ne concentrăm toată energia.
PRIMAR,
IONUȚ FLORIN PUCHEANU

104

