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Dragi gălățeni,
Locuitorii acestui oraș merită tot ce este mai bun, iar 2019 a fost anul în care multe
din proiectele pe care mi le-am asumat pentru Galați au devenit realitate. Intrările
în oraș reprezintă cartea noastră de vizită. După ce am modernizat intrarea în oraș
dinspre Brăila, anul trecut am reușit să transformăm radical și intrarea dinspre
Tecuci, astfel încât traficul rutier se desfășoară fluent și în siguranță.
Multă vreme orașului nostru i-a lipsit un centru civic și o identitate. De aceea, după
lucrările pe care le-am derulat în zona Potcoava de Aur și Piața Regală, am
continuat anul trecut cu zona Spicu-Romarta, unde am amenajat spații moderne
pentru relaxare, în care gălățenii pot socializa. Astfel, această zonă devine punctul
de greutate din axa care va traversa zona centrală a orașului. După finalizarea
lucrărilor, locuitorii orașului Galați vor avea o promenadă de care se pot bucura în
plimbările lungi din weekend. Parcul „Mihai Eminescu”, un loc emblematic pentru
orașul nostru, și-a schimbat aspectul, grație lucrărilor pe care le-am derulat, astfel
încât statuia marelui poet este acum pusă în valoare, iar gălățenii și vizitatorii au
aici un loc plăcut de relaxare.
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Pe cea mai importantă arteră de circulație, strada Brăilei, de la intrarea în oraș
dinspre Tecuci și până la Palatul de Justiție, am realizat ample lucrări de reparații a
carosabilului, trotuarelor, parcărilor, stațiilor de autobuz, a spațiilor verzi adiacente,
precum și lucrări de semnalizare rutieră. Lucrările continuă anul acesta spre zona
Potcoava de Aur.
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Am obținut finanțări europene importante în cadrul a două proiecte mari de
infrastructură, de peste 200 de milioane de lei, pentru modernizarea străzilor
Siderurgiștilor, 1 Decembrie 1918, Traian Vuia, Henri Coandă și George Coșbuc. În
același timp, am continuat să acționăm în cartierele sufocate până acum de garaje,
unde șoferii abia puteau găsi un loc de parcare. Lucrări importante s-au derulat în
cartierele Țiglina I, Țiglina II, Mazepa, Micro 16, Micro 17, Micro 39A, Micro 39B,
Micro 39C, Micro 40 etc., astfel încât multe zone au fost transformate radical, așa
cum își doresc gălățenii. Una dintre aceste zone este în apropierea Colegiului
Național „Mihail Kogălniceanu”, unde acum sunt 365 de noi locuri de parcare, un loc
de joacă pentru copii, alei și trotuare. În același timp, am creat o arteră de legătură
între străzile Regiment 11 Siret și Prelungirea Coșbuc. Am început lucrările și la
Plaja Dunărea, parcarea multietajată din Mazepa a prins deja contur și am demarat
lucrările de reabilitare și modernizare și pe strada Domnească.
La capitolul sănătate, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan",
avem în implementare două proiecte cu fonduri europene de aproximativ 5,5
milioane de euro, pentru modernizarea compartimentului de primire a urgențelor și
ambulatoriu. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan” Galați a
beneficiat anul trecut de investiții în valoare de peste 1,2 milioane de euro. Pentru
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” din Galați avem un proiect
de modernizare cu fonduri europene de peste 3,4 milioane de euro. Iar la Spitalul de
Psihiatrie „Elisabeta Doamna” derulăm un proiect cu fonduri europene de peste 3
milioane de euro, pentru reabilitarea, extinderea și dotarea ambulatoriului de
specialitate.
În 2019, am achiziționat 40 de autobuze și 20 de minibuze noi care se adaugă celor
17 troleibuze, iar sistemul de e-ticketing este în implementare. Ne dorim în
continuare să cumpărăm 20 de autobuze hibrid și 18 tramvaie noi și moderne. Așa
cum am rezolvat problema termoficării, vom rezolva și problema transportului
public în comun. Școlile generale nr. 22, 3 și „Iulia Hașdeu” au fost modernizate
anul trecut cu fonduri europene. Avem proiecte cu fonduri europene pentru școli în
valoare de aproximativ 100 de milioane de lei. Am creat piste pentru bicicliști și, la
cei 7 km realizați în anii precedenți, anul acesta s-au adăugat 1,2 km realizați la
intrarea în oraș dinspre Tecuci, plus alți 3,4 km pe strada Brăilei.
Între evenimentele importante de anul trecut se numără Forza ZU, Street Food
Festival sau Summer Parade, manifestări care au adus un aer modern și de
sărbătoare orașului nostru. În continuare, în 2020, avem peste 100 de obiective de
investiții care vizează străzile, spitalele și școlile, astfel încât orașul nostru se
transformă pe zi ce trece.
Am început alături de gălățeni, continuăm pentru gălățeni.
PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI
IONUȚ FLORIN PUCHEANU
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TRANSPARENȚĂ
INSTITUȚIONALĂ

1

Atitudinea transparentă și deschiderea instituțională
constituie unul dintre pilonii fundamentali în
activitatea
desfășurată
la
nivelul
Primăriei
municipiului Galați. Comunitatea locală este
constant informată cu privire la proiectele
municipalității, iar atragerea cetățenilor în procesul
de luare a deciziei rămâne unul din obiectivele de
bază care contribuie la dezvoltarea Galațiului pe
toate planurile.
Liberul acces la informațiile de interes public se
realizează conform Legii nr. 544/2001, în anul 2019
fiind înregistrat un număr total de 195 de solicitări,
89 de la persoane fizice și 106 de la persoane
juridice, 190 de solicitări fiind soluționate favorabil,
iar 5 solicitări respinse (exceptate conform legii).
În anul 2019, Primăria municipiului Galați a primit un
număr total de 90.405 petiții, s-au organizat 7
sesiuni de audiențe, la care s-au prezentat 91 de
cetățeni din cei 120 de invitați înscriși. Cele mai
multe dintre problemele prezentate și-au găsit
rezolvarea imediat sau înainte de împlinirea
termenului legal de 30 de zile de la data audienței.
Principalele categorii de probleme semnalate au
vizat asigurarea spațiului locativ, probleme sociale,
probleme specifice asociațiilor de proprietari sau
probleme specifice Instituției Arhitect-Șef.

DIALOGUL
CU
CETĂȚENII
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LUIDEM UC LUGOLAID

DE AFACERI

Primăria municipiului Galați urmărește dezvoltarea unui parteneriat
solid cu mediul universitar, cu organizațiile patronale și societatea
civilă, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri local,
municipalitatea menținând și dezvoltând contactele cu oamenii de
afaceri și companiile locale românești sau cu acționariat străin.
Viitorul Galațiului este strâns legat de conceptul de
dezvoltare sustenabilă, unde un rol major aparține abordării
pragmatice și inovatoare de dezvoltare organică. Prin
proiectul „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”, cu finanțare europeană aferentă Programului
Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, s-a
urmărit dezvoltarea capacității de planificare strategică la
nivelul administrației publice locale din Municipiul Galați.
În cadrul demersului de promovare a schimburilor
comerciale și al intensificării cooperării economice,
municipiul Galați a fost, în perioada 11-12 aprilie 2019,
gazda primei ediții a „Forumului de Cooperare în Regiunea
Dunării”, eveniment organizat de Universitatea „Dunărea de
Jos” și Școala Națională de Studii Politice și Administrative
(SNSPA) București, sub patronajul Ministerului Afacerilor
Externe, forumul fiind integrat în marja evenimentelor
organizate sub patronajul Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene. Forumul de Cooperare în regiunea Dunării
a fost lansat ca un format de lucru și de dialog cu scopul
de a căuta împreună cu reprezentanți din mediul academic,
economic, social și politic cele mai bune soluții de politici
publice europene pentru provocările pe care le întâmpină
statele din regiune.
În cadrul Forumului a fost adoptată „Declarația privind
cooperarea în regiunea Dunăre - Marea Neagră”.
Evenimentul a permis participanților să împărtășească
propria expertiză și experiență, dar și cele mai bune practici
pe o serie de teme de interes regional.
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2019

DEZVOLTAREA
MUNICIPIULUI

2

În anul 2019, gradul de încasare s-a realizat în mod diferit pentru categoriile de impozite și taxe
locale, pentru contribuabilii persoane fizice și persoane juridice.În structura pe tipuri de impozite
și taxe locale, situația realizării încasărilor se prezintă astfel:
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CONTUL ANUAL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI GENERAL DE
VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
MUNICIPIULUI GALAȚI

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. 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 data de 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 :
Venituri:
Prevederi bugetare inițiale;
Prevederi bugetare definitive;
Încasări realizate.

Cheltuieli:
Prevederi bugetare inițiale;
Prevederi bugetare definitive;
Plăți efectuate.

Execuția bugetului consolidat pe anul 2019 (RON): Venituri

488.017.000 lei

Bugetul local
Bugetul instituțiilor

274.043.000 lei

Bugetul creditelor interne

26.935.170 lei

Bugetul creditelor externe

19.015.290 lei
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200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

Execuția bugetului consolidat pe anul 2019 (RON): Cheltuieli
Bugetul local

498.017.000 lei

Bugetul instituțiilor

276.229.000 lei

Bugetul creditelor interne

26.935.170 lei

Bugetul creditelor externe

19.015.290 lei

0
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300,000,000

400,000,000

500,000,000

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local
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I. CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - Secțiunea funcționare
Autorități publice locale – Cap. 51.02
Alte servicii – Cap. 54.02
Tranzacții privind datoria publică - Cap. 55.02
Apărare, ordine publică şi siguranță - Cap. 61.02
Învățământ - Cap. 65.02
Sănătate - Cap. 66.02
Cultură, recreere, religie - Cap. 67.02
Asistență socială - Cap. 68.02
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Cap. 70.02
Protecția mediului - Cap. 74.02
Acțiuni Generale economice și comerciale - Cap. 80.02
Combustibil și energie - Cap. 81.02
Transporturi - Cap. 84.02

95,80%
84,15%
94,83%
96,17%
88,63%
82,14%
91,29%
94,39%
77,31%
82,14%
90,48%
91,34%
87,84%

I. CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - Secțiunea dezvoltare
Veniturile bugetului local la secțiunea de dezvoltare au fost prevăzute în sumă de 86.019.000
lei, încasările fiind de 37.442.368 lei (43,53%). Cheltuielile bugetului local la Secţiunea de
dezvoltare au fost de 96.019.000 lei şi plățile în sumă de 47.073.690 lei (49,03%). Procentul
așa de mic se datorează faptului că majoritatea obiectivelor de investiții s-au realizat pe
bugetul creditelor interne, împrumuturi contractate de municipalitate.

II. CONTUL DE EXECUŢIE AL INSTITUŢIILOR FINANŢATE DIN VENITURI
PROPRII ŞI SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL - Secțiunea funcționare
Ordine publică şi siguranță națională - Cap. 61.10
Învățământ - Cap. 65.10
Sănătate - Cap. 66.10
Cultură, recreere, religie - Cap. 67.10
Asistență socială - Cap. 68.10
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Cap. 70.10
Protecția mediului - Cap. 74.10
Transporturi - Cap. 84.10
Alte acţiuni - Cap. 87.10

96,34%
92,22%
86,75%
93,88%
91,59%
74,94%
84,05%
91,94%
85,92%

II. CONTUL DE EXECUŢIE AL INSTITUŢIILOR FINANŢATE DIN VENITURI
PROPRII ŞI SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL - Secțiunea dezvoltare
Ordine publică şi siguranță națională - Cap. 61.10
Învățământ - Cap. 65.10
Sănătate - Cap. 66.10
Cultură, recreere, religie - Cap. 67.10
Protecția mediului - Cap. 74.10
Alte acţiuni economice - Cap. 87.10

89,41%
73,03%
75,71%
41,98%
43,30%
99,56%

III. CONTUL DE EXECUȚIE DIN IMPRUMUTURI INTERNE ȘI EXTERNE PE ANUL
2019
În anul 2019 Municipiul Galați a avut aprobat un împrumut în sumă de 86.278.420 lei din
fondurile rambursabile interne și suma de 1.240.834 lei din fondurile rambursabile externe
pentru plata lucrărilor de investiții. S-au făcut trageri în suma de 87.519.254 (99,59%).
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PROIECTE ȘI FINANȚĂRI
EXTERNE

FINALIZATE
6 proiecte

IMPLEMENTARE
25 proiecte

DEPUSE ȘI
ÎN
EVALUARE
22 proiecte

Programul operațional
Regional 2014 - 2020
Programul Operațional
Capacitate Administrativă
Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020
(POIM)
Programul Operațional
România-Moldova
Program Dunărea - Axa
prioritară 3 - Conectivitatea în
Regiunea Dunării
Program Dunărea - Axa
prioritară 2 - O regiune a
Dunării responsabilă din punct
de vedere al mediului și culturii
Program URBACT III - Rețele
de Bune Practici
Program URBACT III - Rețele
de planificare a acțiunilor
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Proiecte finalizate
Linie de finanțare: Axa Prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul
locuințelor, Operațiunea B – Clădiri
publice (7 regiuni).
Anvelopare unități de învățământ - Școala
gimnazială nr. 22, Cod SMIS: 111723
Valoarea proiectului: 2.767.614,24 lei.
Data finalizării: 30.06.2019.
Anvelopare unități de învățământ - Școala
gimnazială „Iulia Hașdeu”, Cod SMIS: 111717
Valoarea proiectului: 2.910.142,72 lei.
Data finalizării: 31.10.2019.

A. Programul Operațional
Regional 2014 – 2020
Linie de finanțare: Axa Prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul
locuințelor, Operațiunea A – Clădiri
rezidențiale (7 regiuni).
Creșterea performanței energetice a blocului
G8 aferent Asociației de Proprietari nr. 360
A, cod SMIS: 117904.
Valoarea proiectului: 920.473,46 lei.
Data finalizării: 31.05.2019.

Linie de finanțare: Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană
durabilă, Apelul de proiecte cu numărul
POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate.
Modernizare StradaTraian între Metro
Strada Brăilei, Cod SMIS : 125784
Valoarea proiectului: 17.900.158,57 lei.
Data finalizării: 31.05.2019.

și

B. Program Dunărea - Axa
prioritară 3 - Conectivitatea
în Regiunea Dunării
Danube-Black Sea Gateway Region
Valoarea proiectului: 160.725 euro.
Data finalizării: 30.06.2019.

Creșterea performanței energetice a blocului
G1 aferent Asociației de proprietari nr. 388,
cod SMIS: 117906
Valoarea proiectului: 863.751,20 lei.
Data finalizării: 26.07.2019.
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Proiecte în implementare
A. Programul Operațional
Regional 2014-2020
Linie de finanțare: Axa Prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul
locuințelor, Operațiunea A – Clădiri
rezidențiale (7 Regiuni).
Creșterea performanței energetice a blocului
D din cartierul Micro 13B si blocului PR3A
din cartierul Micro 21, Cod SMIS: 122599
Valoarea proiectului: 2.019.550,46 lei.
Dată semnare contract: 14.06.2019.
Perioada de implementare: 14.06.2019 –
31.10.2020.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul
locuințelor, Operațiunea B – Clădiri
publice (7 Regiuni).
Anvelopare unități de învățământ Școala gimnazială nr. 3, B-dul Dunărea
nr. 60, Cod SMIS: 111721
Valoarea proiectului: 2.915.211,47 lei.
Dată semnare contract: 26.03.2018.
Perioada de implementare: 26.03.2018 –
29.02.2020.

Linie de finanțare: Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană durabilă
(7 Regiuni).
Modernizare linii tramvai și carosabil străzile
Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918, Cod
SMIS: 121363
Valoarea proiectului: 104.373.966,18 lei.
Dată semnare contract: 23.04.2019.

Perioada de implementare: 23.04.2019 –
31.05.2021.

Achiziție mijloace de transport public –
tramvaie 18 m – 10 buc., Galați, în
parteneriat cu MDRAP
Valoarea proiectului: 95.943.800,00 lei.
Dată semnare contract: 10.07.2019.
Perioada de implementare: 10.07.2019 –
31.12.2022/31.01.2023.
Modernizare linii tramvai și carosabil străzile
Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc
„tronson Henri Coandă – str. Alexandru
Măcelaru”, cod SMIS: 124971
Valoarea proiectului: 104.746.875,96 lei.
Dată semnare contract: 10.09.2019.
Perioada de implementare: 10.09.2019 –
31.07.2021.

Linie de finanțare: Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană
durabilă, Apelul de proiecte cu numărul
POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate.
Achiziție de mijloace de transport nepoluante
(17 troleibuze noi), Cod SMIS: 125465
Valoarea proiectului: 31.530.186,74 lei.
Dată semnare contract: 11.12.2018.
Perioada de implementare: 11.12.2018 –
31.01.2022.
Furnizarea, Operarea și Mentenanța unui
Sistem de Taxare Automată, a unui Sistem de
Informare a Pasagerilor și a unui Sistem de
Management al Flotei pentru Municipiul
Galați, Cod SMIS: 125749
Valoarea proiectului: 26.189.365,90 lei.
Dată semnare contract: 11.12.2018.
Perioada de implementare: 11.12.2018 –
31.03.2020.
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Proiecte în implementare
Linie de finanțare: Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile
în educație, în formare, inclusiv în
formare profesională pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot
parcursul
vieții
prin
dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv specific 4.4, Creșterea calității
infrastructurii în vederea asigurării
accesului sporit la educație timpurie și
sprijinirea participării părinților pe piața
forței de muncă.
Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu
program normal, Țiglina II din Municipiul
Galați, Cod SMIS: 122478
Valoarea proiectului: 7.017.694,51 lei.
Dată semnare contract: 23.12.2019.
Perioada de implementare: 23.12.2019 30.06.2021.

Linie de finanțare: Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile
în educație, în formare, inclusiv în
formare profesională pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot
parcursul
vieții
prin
dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv specific 4.5, Creșterea calității
infrastructurii educaționale relevante
pentru piața forței de muncă.
Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia”
– Corp Școală Galați, Cod SMIS:121386
Valoarea proiectului: 8.192.852,43 lei.
Dată semnare contract: 29.11.2019. Perioada
de implementare: 29.11.2019-31.01.2021.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 5 –
Îmbunătățirea
mediului
urban
și
conservarea, protecția și valorificarea
durabilă
a
patrimoniului
cultural,
Prioritatea
de
investiții
5.1
–
Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural (7 Regiuni).
Reabilitare Zonă istorică, Municipiul Galați –
Reabilitare imobil strada Domnească nr. 58,
Cod SMIS: 116045
Valoarea proiectului: 9.597.016,49 lei.
Dată semnare contract: 19.04.2018.
Perioada de implementare: 19.04.2018 –
31.03.2020.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 5 –
Îmbunătățirea
mediului
urban
și
conservarea, protecția și valorificarea
durabilă
a
patrimoniului
cultural,
Prioritatea
de
investiții
5.1
–
Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural (SUERD).
Punerea în valoare a sitului arheologic
Tirighina–Barboși, Cod SMIS: 119952
Valoarea proiectului: 15.416.890,99 lei.
Dată semnare contract: 18.12.2018.
Perioada de implementare: 18.12.2018 –
31.10.2020.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță
regională,
Apel
dedicat
sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria
prioritară 1 (SUERD)/Parteneriat cu C.J.
Galați.
Extindere și modernizare variantă ocolitoare
a municipiului Galați, Cod SMIS: 120243
Valoarea proiectului: 354.620,00 lei.
Dată semnare contract: 28.02.2019.
Perioada de implementare: 28.02.2019 –
31.05.2022.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 8,
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și
sociale, Prioritatea de investiții 8.1,
Operațiunea A – Ambulatorii (7 Regiuni).
Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu
integrat – Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii
„Sf.
Ioan”
Galați,
Cod
SMIS:
123950Obiectivul proiectului: modernizarea,
extinderea și dotarea Ambulatoriului integrat
al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
“Sf. Ioan” Galați.
Valoarea proiectului: 15.612.023,06 lei.
Dată semnare contract: 01.08.2019.
Perioada de implementare: 01.08.2019 –
31.05.2021.
Reabilitarea,
extinderea
și
dotarea
Ambulatoriului de specialitate al Spitalului
de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, Cod
SMIS 127674
Valoarea proiectului: 14.545.756,74 lei.
Dată semnare contract: 01.11.2018.
Perioada de implementare: 01.11.2018 –
31.12.2021.
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Proiecte în implementare
Linie de finanțare: Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și
sociale, Prioritatea de investiții 8.2,
Operațiunea B – Unități de primiri
urgențe (7 Regiuni).
Modernizare,
extindere
și
dotare
Compartiment primiri urgențe – Spitalul
clinic de urgență pentru copii „Sf. Ioan”
Galați, Cod SMIS: 119396
Valoarea proiectului: 10.904.659,60 lei.
Dată semnare contract: 24.06.2019.
Perioada de implementare: 24.06.2019 –
30.04.2021.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea
infrastructurii
educaționale, Prioritatea de investiții
10.1b – Apel dedicat învățământului
obligatoriu (7 Regiuni).
Modernizare și reabilitare Școala gimnazială
„Mihail Sadoveanu” Galați, Cod SMIS: 120287
Valoarea proiectului: 11.538.601,01 lei.
Dată semnare contract: 23.04.2019.
Perioada de implementare: 23.04.2019 –
31.07.2020.
Reabilitare și modernizare Școala gimnazială
Nr. 33 Galați, Cod SMIS: 120783
Valoarea proiectului: 6.475.057,45 lei
Dată semnare contract: 23.04.2019.
Perioada de implementare: 23.04.2019 –
31.12.2020.
Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială
„Grigore Teologul”, Cod SMIS: 122069
Valoarea proiectului: 4.867.568,46 lei.
Dată semnare contract: 01.08.2019.
Perioada de implementare: 01.08.2019 30.09.2021.
Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială
„Ștefan cel Mare” (nr 13), Cod SMIS: 122068
Valoarea proiectului: 10.027.881,45 lei.
Dată semnare contract: 29.11.2019.
Perioada de implementare: 29.11.2019 28.02.2022.

optimizează procesele orientate către
beneficiari
în
concordanță
cu
SCAP/1/Introducerea de sisteme și
standarde
comune
în
administrația
publică locală ce optimizează procesele
orientate către beneficiari.
Implementarea
unui
sistem
informatic
integrat de management al documentelor,
arhivă electronică și managementul relației
cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea
Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart
City, Cod SMIS: 125256
Valoarea proiectului: 4.437.897,21 lei.
Dată semnare contract: 11.12.2018.
Perioada de implementare: 11.12.2018 –
10.04.2020.
Extinderea instrumentelor de management al
performanței la nivelul Primăriei Municipiului
Galați prin implementarea CAF
Valoarea proiectului: 233.505,98 lei.
Dată semnare contract: 13.08.2019.
Perioada de implementare: 13.08.2019 –
13.08.2020.

C. Comisia Europeană prin
Agenția Executivă pentru
Inovare și Rețele (INEA),
Departamentul C –
Mecanismul pentru
interconectarea Europei
(MIE)
Rețea WIFI4EU în municipiul Galați
Valoarea proiectului: 15.000,00 euro.
Dată semnare contract: 22.01.2019.
Perioada de implementare: 22.01.2019 –
21.07.2020.

B. Programul Operațional
Capacitate Administrativă
Linie de finanțare: Axa Prioritară 2.1. Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce
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Proiecte în implementare

Proiecte depuse și în evaluare
A. Programul Operațional
Regional 2014-2020

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

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

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

Creșterea performanței energetice a blocului
M, strada Albatros nr. 1, cod SMIS: 122620
Valoarea proiectului: 2.747.753,07 lei.
Dată estimată pentru semnarea contractului:
Ianuarie 2020.
Perioada de implementare: Ianuarie 2020 –
August 2021.

E. Linie de finanțare:
Program URBACT III - Rețele
de Bune Practici
Bluact: Promoting entrepreunership and
innovation on maritime economy (Partener
Lider Pireu, Grecia)
Valoarea proiectului: 55.650,80 euro.
Dată semnare contract: 01.01.2019.
Perioada de implementare: 01.01.2019 –
31.12.2021.

F. Linie de finanțare:
Program URBACT III - Rețele
de planificare a acțiunilor
URB-EN-PACT: Urban Energy Pact (Faza 1)
Valoarea proiectului: 8.051,31 euro.
Dată semnare contract: 15.11.2019.
Perioada de implementare: 02.09.2019 –
02.03.2019.

2019
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Proiecte depuse și în evaluare
Creșterea
performanței
energetice
a
blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4,
aferente asociației de proprietari 113 din
municipiul Galați, Cod SMIS: 121329
Valoarea
proiectului:
8.116.675,20
lei.
Perioada de implementare: 17 luni de la
semnarea contractului de finanțare.
Proiect selectat pentru finanțare.
Creșterea
performanței
energetice
a
blocurilor de locuințe E7/E8/C21/C22, str.
Regiment 11 Șiret, nr. 27 /35 / 29/31 din
municipiul Galaţi, Cod SMIS: 123496
Valoarea proiectului: 8.760.483,12 lei.
Dată estimată pentru semnarea contractului:
Martie 2020.
Perioada de implementare: 17 luni de la
semnarea contractului de finanțare.
Proiect în contractare.
Creșterea performantei energetice bloc A5
scara 6, Str. Brăilei nr. 205, bloc D, str.
Domnească nr. 15 și Bloc SD9C, str.
Siderurgiștilor nr.23, Cod SMIS: 122599
Valoarea proiectului: 5.984.163,61 lei.
Perioada de implementare: Ianuarie 2020 –
Mai 2021.
Creșterea performanței energetice a Blocului
G2, str. Constructorilor nr.10, a Bloc G3, str.
și a Bloc C6C, str. G-ral Dragalina nr. 6, Cod
SMIS: 124422
Perioada de implementare: 19 luni de la
semnarea contractului de finanțare.
Proiect admis după etapa de evaluare tehnică
și financiară.
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
proiectului:
3.332.247,07
lei.
Perioada de implementare: 14 luni de la
semnarea contractului de finanțare.
Proiect admis după etapa de evaluare
tehnică și financiară.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu
emișii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri
publice (SUERD).
Anvelopare – Liceul Tehnologic „Anghel
Saligny”, Cod SMIS: 121231
Valoarea proiectului: 1.912.267,50 lei
Dată estimată pentru semnarea contractului:
Ianuarie 2020.

Perioada de implementare: Ianuarie 2020 –
Octombrie 2021.
Anvelopare - Școala gimnazială nr. 17, Cod
SMIS: 122001
Valoarea proiectului: 2.162.707,42 lei.
Dată estimată pentru semnarea contractului:
Ianuarie 2020.
Perioada de implementare: Ianuarie 2020 –
Octombrie 2021.
Anvelopare - Școala gimnazială Gheorghe
Munteanu, Cod SMIS: 122000
Valoarea proiectului: 1.929.774,52 lei.
Dată estimată pentru semnarea contractului:
Ianuarie 2020.
Perioada de implementare: Ianuarie 2020 –
Octombrie 2021.
Anvelopare – Liceul Teoretic „Dunărea”, cod
SMIS: 121229
Valoarea proiectului: 1.916.973,29 lei
Dată estimată pentru semnarea contractului:
Ianuarie 2020.
Perioada de implementare: Ianuarie 2020 –
Octombrie 2021.
Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială
Nr. 28, Galați, cod SMIS: 124982
Valoarea proiectului: 13.694.551,79.
Perioada de implementare: 24 luni de la
semnarea contractului de finanțare.
Proiect admis după etapa de evaluare tehnică
și financiară.

Linie de finanțare: Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană
durabilă (7 Regiuni).
Achiziționare
mijloace
de
transport
nepoluante (8 tramvaie), Cod SMIS: 122514
Valoarea proiectului: 53.629.016,00 lei.
Perioada de implementare: 24 luni de la
semnarea contractului de finanțare.
Modernizare depou mijloace de transport,
Cod SMIS: 128102
Valoarea proiectului: 76.332.271,73 lei.
Sistem Alternativ de Mobilitate Urbană
Utilizând Stații Automate de închiriere a
bicicletelor – Galați Velocity
Valoarea proiectului: 13.031.064,01 lei.
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Proiecte depuse și în evaluare
Centrul
intermodal
de
transport
municipiului Galați
Valoarea proiectului: 15.676.916,68 lei.

al

Linie de finanțare: Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea
de
acțiuni
destinate
îmbunătățirii
mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor
industriale
dezafectate
(inclusiv
a
zonelor
de
reconversie),
reducerii
poluării aerului și promovării măsurilor
de reducere a zgomotului (7 Regiuni).
Regenerare urbană zona Uzina de apă nr. 1
(etapa I)
Valoarea proiectului: 19.330.158,88 lei.
Dată estimată pentru semnarea contractului:
Februarie 2020.
Perioada de implementare: 24 luni de la
semnarea contractului de finanțare.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile,
Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de
sprijin
pentru
regenerarea
fizică,
economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și
rurale (7 regiuni)
Centrul
de
recreere
pentru
persoane
vârstnice – Tinerețe fără bătrânețe
Valoarea proiectului: 16.102.186,04 lei.
Dată estimată pentru semnarea contractului:
Februarie 2020.
Perioada de implementare: 24 luni de la
semnarea contractului de finanțare.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și
sociale, Prioritatea de investiții 8.1,
Operațiunea A – Ambulatorii (7 Regiuni).
Relocarea, reabilitarea, modernizarea și
dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de
Obstetrică Ginecologie “Buna Vestire” Galați,
Cod SMIS: 123682
Valoarea proiectului: 16.223.981,03 lei.
Dată estimată pentru semnarea contractului:
Februarie 2020.
Perioada de implementare: 24 luni de la
semnarea contractului de finanțare.

Linie de finanțare: Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea
infrastructurii
educaționale, Prioritatea de investiții
10.1b – Apel dedicat învățământului
obligatoriu (7 Regiuni).
Construire corp nou la Școala gimnazială
„Dan Barbilian”, Cod SMIS: 122070
Valoarea proiectului: 12.040.440,93 lei.
Perioada de implementare: 27 luni de la
semnarea contractului de finanțare.
Proiect admis după etapa de verificare CAE.
Proiect pe lista de rezervă a finanțatorului.

B. Programul Operațional
Infrastructură Mare 20142020 (POIM)
Linie
de
finanțare:
POIM/119/6/1/Creșterea Producției de
energie din resurse regenerabile mai
puțin
exploatate
(biomasa,
biogaz,
geotermal) – producție.
Modernizare și extindere instalație
utilizare biogaz
Valoarea proiectului: 4.825.705,19 lei.

de

C. Programul Operațional
România-Moldova
Linie de finanțare: Primul apel de
proiecte Hard Prioritatea 2.1 – Păstrarea
și promovarea patrimoniului cultural și
istoric.
History Anciv – promovarea și conservarea
patrimoniului cultural și istoric în România și
Republica Moldova
Valoarea
proiectului:
1.381.930
euro.Perioada de implementare: 24 luni.
Proiect pe lista de rezervă a finanțatorului.

Linie de finanțare: Primul apel de
proiecte Hard Prioritatea 4.1 – Păstrarea
și promovarea patrimoniului cultural și
istoric
CBC HEALTH NET – Eficientizarea serviciilor
medicale
de
obstetrică-ginecologie
și
pediatrie din Galați și Cahul
Valoarea proiectului: 634.000 euro.
Perioada de implementare: 24 luni
Proiect pe lista de rezervă a finanțatorului.
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Obiective de investiții finalizate
Obiective de investiții în curs de
realizare

2019

Obiective de investiții finalizate

Modernizare Parc Eminescu
Obiectivul
investiției
a
vizat
îmbunătățirea peisajului urban și a
oportunităților de agrement și de
petrecere a timpului liber pentru locuitorii
municipiului
Galați.
Bugetul
alocat
investiției a fost în valoare de
4.628.844,15 lei, sursa de finanțare fiind
asigurată de bugetul local. Gălățenii au
fost invitați în data de 11 septembrie la
evenimentul de inaugurare a Parcului.

Amenajare Piațetă aferentă
Policlinicii cu plată
Obiectivul general al investiției a urmărit
amenajarea terenului rămas liber de
construcții ca urmare a demolării arenei
de box prin crearea de noi locuri de
parcare și a unui spațiu de socializare și
de mișcare în aer liber. Investiția a costat
378.418,02 lei, sursa de finanțare fiind
asigurată de bugetul local.

Amenajare parcare și parc
Țiglina II, bl E6
Cu un buget de 2.165.597,81 lei asigurat
de Primăria municipiului Galați, obiectivul
de investiții, a presupus amenajarea (în
proximitatea
Colegiului
Național
„Costache Negri”) a unei alei carosabile
de acces aferente blocului E6 și a
trotuarelor, realizarea unor spații de
parcare adiacente pentru locuitorii din
zonă, amenajarea unor spații verzi cu
plantații pentru reabilitarea peisagistică a
zonei, amenajarea unui loc de joacă
pentru copii.
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Obiective de investiții finalizate

Anvelopare Școala
Gimnazială Nr. 3
Având ca surse de finanțare atât bugetul
local, cât și fondurile europene prin
Programul Operațional Regional 20142020, acastă investiție vizează creșterea
eficienței
energetice,
a
gestionării
inteligente a energiei în infrastructura
publică și asigurarea confortului elevilor și
al cadrelor didactice. Valoarea investiției
este de 2.263.646 lei.
Au fost finalizate proiectele de investiții
privind anveloparea Școlii Gimnaziale Nr.
22 (Buget: 2.235.531,64 lei), respectiv
anveloparea Școlii Gimnaziale „Iulia
Hașdeu” (Buget: 2.396.130,10 lei). Am
rezolvat problema randamentului centralei
termice de la Colegiul de Industrie
Alimentară
„Elena
Dooamna”,
prin
înlocuirea unor utilaje și echipamente
depășite fizic și moral cu echipamente noi,
performante (Buget: 564.019,53 lei). În
scopul eficientizării utilizării fondurilor
publice pentru utilitățile Liceului Teoretic
Sf. Maria, s-a derulat realizarea unei
centrale termice noi, alimentată cu gaz
metan (Buget: 620.893,55 lei). Am aplicat
soluții de reabilitare termică privind
creșterea
performanței
energetice
a
blocului de locuințe G1, aferent Asociației
de proprietari nr. 388 (Buget: 632.000
lei), și respectiv a blocului de locuințe G8

din Str. Brăilei, Nr. 258 bis, Micro 18
(Buget: 803.669,45 lei). Au fost finalizate
lucrările de investiții privind asigurarea
independenței sistemului de încălzire
pentru o serie de imobile aflate în
proprietatea Primăriei Municipiului Galați
(Buget: 183.199,02 lei). Având obiectivul
general de creștere a numărului de unități
locative din municipiul Galați, am inițiat
proiectul
cu
privire
la
dezvoltarea
complexului de locuințe sociale de pe
Drumul de Centură Nr. 39, ce a implicat
construcția unui Campus social format din
14 blocuri cu regimul de înălțime parter și
două etaje, cu funcția de locuințe
colective; în anul 2019 s-a finalizat
lucrarea pentru blocurile M12 - M14
(2.662.535,76 lei). Am amenajat rampe de
acces pentru persoanele cu handicap
pentru a facilita accesul persoanelor cu
dizabilități în sediile Primăriei municipiului
Galați (Buget: 200.534,12 lei).
Pentru preluarea și evacuarea apelor
pluviale din Cimitirul Ștefan cel Mare s-a
finalizat resistematizarea rigolei aferente
(Buget: 637.711,62 de lei). Am refăcut
rețeaua
de
canalizare
a
Centrului
Multifuncțional de servicii sociale (Buget:
379.974,59 lei), și am efectuat reparații la
rețeaua de canalizare a blocurilor I1 și I2
din Str. Domnească, Complexul Studențesc
(326.343,05 lei).
Am finalizat etapa I a proiectului de
reabilitare rețea electrică de transport
troleibuze,
obiectiv
necesar
pentru
optimizarea configurării rețelei pentru cele
4 sectoare (Buget: 3.890.708,77 lei).
Costul total al proiectului de investiții este
estimat la 21.262.920 de lei.
Am finalizat modernizarea străzii
E.L.
Zamfirescu, un proiect de investiții,
demarat la inițiativa locuitorilor riverani,
încă din anul 2018 (Buget: 3.883.516,49
lei), cât și modernizarea străzii Traian,
între Str. Brăilei și Metro, un proiect de
investiții ce s-a dorit a fi o soluție de
aducere a străzii la condițiile optime de
exploatare și de decongestionare a
traficului rutier (Buget: 3.126.433,99 lei).
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Obiective de investiții în curs de realizare
Modernizare spitale

Am alocat un buget de 15.612.023,06 lei, pentru modernizarea,
extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic
de Urgență pentru copii Sf. Ioan”. De altfel, am alocat un buget
de 9.336.859 lei pentru modernizarea compartimentului de
primiri urgențe și reorganizarea funcțională din cadrul aceluiași
spital; obiectivele specifice ale proiectului vizează extinderea
compartimentului cu spațiile necesare pentru a funcționa ca și
Unitate de Primiri Urgențe prin crearea de spații noi și relocarea
unor funcțiuni.
Am dispus reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de
Specialitate al Spitalului de psihiatrie „Elisabeta Doamna”
Galați; acest proiect de investiție are un buget estimat de
14.545.756,73 lei. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie
„Buna Vestire”, proprietate a municipiului Galați, nu beneficiază
momentan de o rezervă suficient de mare de apă și nici de un
sistem de recirculare a acesteia, astfel că, pentru soluționarea
acestei probleme, a fost promovată această investiție, al cărei
buget are valoarea de 464.937,27 lei.

Modernizare locuri de joacă

Strategia de dezvoltare și amenajare a spațiilor verzi a Primăriei
municipiului Galați impune acordarea unei atenții deosebite
înființării de noi locuri de joacă și parcuri. Pentru crearea unor
spații de joacă moderne, în concordanță cu cele mai noi
tehnologii și dotări, a fost demarată în anul 2019 realizarea
următoarelor proiecte de investiții:
Modernizare loc de joacă Micro 17, bl. K3. Buget: 390.112,94
lei;
Modernizare loc de joacă Mazepa 1, bl. Paltin 2, bl., G4. Buget:
222.136,26 lei;
Modernizare locuri de joacă: Micro19, 20, 21;
Micro 13, bl. ANL; Micro 13, bl. C8; Micro
16,17,18, bl. G4B, str. Narciselor; Micro 19, 20,
21, bl. 5A, b-dul Dunărea nr. 34; Micro 19, 20,
21, bl. D3-D4, b-dul Dunărea nr. 14; Micro 19,
20, 21, bl. G24-PR4, b-dul Dunărea nr. 60; Micro
39A, 39B, bl. L1-L2; Micro 39B-40, bl. T11-T12;
Micro 39B-40, CEC; Siderurgiștilor, bl. 7F;
Siderurgiștilor,
bl.
10A,
10C,
10D;
Siderurgiștilor,
bl.
D9;
Țiglina
II,
str.
Constructorilor, bl B1; Țiglina III, bl. 5A-5B;
Țiglina III, bl. A18; Țiglina III, bl. B9; Țiglina III,
bl. B11. Buget: 6.214.587,12 lei;
Amenajare a 10 locuri de joacă: Mazepa I, bl.
B3-C9; Micro 21, bl. PR5-E13; Micro 39C, bl. C7C120; Țiglina I, bl. C32; Micro 40, bl. E-D2-A1A2-A3-A4; str. 1 decembrie 1918, bl. S4-PM6;
Micro 17, bl. E1; Țiglina II, bl. G2-H3;
Siderurgiștilor vest, bl. 9A-9B; Micro 16, bl.
Nufăr 5,6,7. Buget: 3.949.523,63 lei.
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Obiective de investiții în curs de realizare
Parcare multietajată Mazepa 1
În prezent, municipiul Galați se confruntă cu o deficiență în
gestionarea locurilor de parcare, astfel că acest obiectiv
de investiții vizează creșterea calității vieții prin extinderea
și susținerea infrastructurii urbane, prin creșterea ofertei
privind locurile de parcare în afara străzii și
decongestionarea traficului auto creat de autovehiculele
staționate sau oprite. Necesitatea realizării acestui proiect
rezidă din dificultățile tot mai mari întâmpinate de
participanții la traficul rutier în tranzitarea arterelor rutiere
ale orașului, dificultăți care își au originea atât în creșterea
parcului auto rezident, cât și în imposibilitatea modificării
corespunzătoare a tramei stradale existente. Acest proiect
prevede realizarea unei construcții de tipul parter + 3 etaje,
toate nivelurile fiind destinate parcărilor și boxelor,
implementarea unui sistem pentru eficiență energetică,
implementarea unor sisteme de management inteligent
(sistem control acces cartele cu autotaxare, sistem
monitorizare video, sistem semaforizare cu senzor și afișaj
număr locuri de parcare, 21 stații încărcare autovehicule
electrice), realizarea unor lucrări de deviere și relocare
utilități. Bugetul investiției este de 15.826.647 lei.

Reparații capitale zona centrală
Întrucât se dorește reabilitarea peisagistică pentru zona
centrală a Municipiului Galați, prin modernizarea și
dezvoltarea unei identități urbanistice locale, au fost
demarate o serie de proiecte de investiții care să satisfacă
acest deziderat.
Pasajul pietonal subteran „Dunărea” este situat în zona
Hotelului Dunărea, traversând de o parte și alta strada
Brăilei, fiind o structură tip tunel, completată la capete cu
două scări de acces, pentru reparații fiind alocat un buget
de 2.355.852,72 lei.
Întrucât zona centrală situată între Str. Navelor - limita
blocurilor P și Potcoava de Aur se prezintă într-o stare
nesatisfăcătoare, din punct de vedere funcțional estetic și
urbanistic, fiind neconformă cu cerințele unor piațete
publice, am demarat proiectul privind reamenajarea
acestor spații, bugetul investiției având valoarea de
13.134.320,71 lei, cu finanțare de la bugetul local. În
prezent, aleea pietonală cuprinsă între str. Navelor și Parc
Elice prezintă o serie de deficiențe; din punct de vedere
arhitectural, spațiul a rămas la stadiul inițial de amenajare,
fără intervenții majore de-a lungul timpului. Prezentul
proiect, cu un buget de 13.832.224,739 lei cuprinde
realizarea lucrărilor care să aducă zona centrală a orașului
la
un
stil
arhitectural
urban
contemporan
prin
modernizarea
și
reabilitarea
spațiului,
care
să
îndeplinească funcțiuni de recreere, contemplare, odihnă și
tranzit pietonal.
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Obiective de investiții în curs de realizare
Amenajare strada Brăilei, tronson Strada Roșiori - Potcoava de Aur
Din punct de vedere arhitectural, tronsonul cuprins între strada Roșiori și Complexul
Comercial Potcoava de Aur a rămas la stadiul inițial de amenajare, fără intervenții
majore de-a lungul timpului și care nu mai corespunde cerințelor actuale. În zona
centrală există un spațiu cu fântână și jardiniere placate cu piatră, obiecte de tip
sculpturi și ceas urban, nevalorificate prin amplasare. Prezentul proiect cuprinde
realizarea lucrărilor care să aducă această zonă la un stil arhitectural urban
contemporan prin modernizarea și reabilitarea spațiilor care vor fi transformate în
scuaruri urbane, în concordanță cu amenajarea peisagistică din zona centrală
(Potcoava de aur - pasaj Dunărea - Limita bl. P-uri). Valoarea investiției, finanțată de la
bugetul local, este de 14.376.214,048 lei.

Modernizare Strada Domnească - Tronson între Strada Brăilei și Strada
Gamulea
Elementele dominante ale tronsonului sunt date de profilul stradal îngust încadrat de
arbori înalți și clădiri joase. Din punct de vedere arhitectural, spațiul a rămas la stadiul
inițial de amenajare, astfel că proiectul urmărește amenajarea peisagistică a zonei în
concordanță cu zona centrală aferentă Potcoava de Aur - Pasaj Dunărea. Investiția are
o valoare de 4.189.740,19 lei, fiind asigurată de la bugetul local, cu o durată a
lucrărilor de 14 luni.

Modernizare Parc Strada Domnească, aferent sediului Viața Liberă
În proprietatea municipiului Galați se află terenul din str. Domnească nr. 66, pe care
este situat un parc ce face parte din ansamblul urban „Str. Domnească”. În incinta
parcului este amplasat Monumentul comemorativ al Răscoalei de la 1907, care va intra
de altfel într-un proces de protejare. Pentru reabilitarea și punerea în valoare a acestei
zone a fost determinat un buget al investiției în valoare de 530.234,25 lei, cu finanțare
de la bugetul local.

Sistematizare zona Colegiului Național M. Kogălniceanu
Pentru acest obiectiv de investiție a fost stabilit un buget în valoare de 5.736.803,29
lei, cu finanțare de la bugetul local. Acest proiect include amenajarea carosabilului cu
2 benzi de circulație și crearea unui nou acces auto și pietonal între str. Regiment 11
Siret și Prelungirea Coșbuc, cu scopul de a decongestiona traficul pe strada Brăilei și
crearea unor locuri de parcare suplimentare.
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Obiective de investiții în curs de realizare
Extindere și modernizare drum centură - varianta ocolitoare a
municipiului Galați - Deviere utilități
Drumul de Centură se află în intravilanul Municipiului Galați, în prezent fiind aprobați
indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului, „Extindere și modernizare
varianta ocolitoare a Municipiului Galați”, proiect realizat în parteneriat cu Consiliul
Județului Galați și finanțat prin fonduri nerambursabile POR 2014-2020, Axa
prioritară 6; acest proiect prevede modernizarea drumului de centură pe următoarea
rută: intrarea în Galaţi dinspre Tecuci, cu ieşire în bulevardul Coşbuc, de unde, după
parcurgerea a 250 de metri, urmează străzile Al. Măcelaru, apoi Traian, sensul
giratoriu, Macului, Tunelului şi reintrarea în DN 2B, ieşirea spre Giurgiuleşti, cu
amenajarea de noi sensuri giratorii (intersecţia cu prelungirea Brăilei/în zona
Arabesque, intersecţia Centurii cu Coşbuc). Pe lângă aceste lucrări, Primăria
Municipiului Galați și-a propus realizarea din bugetul local a următoarelor obiective:
reabilitarea străzii Nicolae Mantu, reabilitarea trotuarelor existente și a spațiilor verzi
și realizarea de trotuare noi pe partea de vest a drumului, realizarea unei parcări în
zona de Est a str. N. Mantu, amenajarea unei piste de bicicliști, amenajarea
trotuarelor prin realizarea de rampe de acces pentru peroanele cu dizabilități,
reabilitarea rețelei de apă din zona Drumului de Centură, realizarea unei canalizații de
preluare a apelor pluviale de pe zona de vest a drumului,
canalului
Socialreabilitarea
edia Strategist
colector a apelor pluviale din zonă, reabilitarea instalației de iluminat, realizarea unei
canalizații subterane pentru coborârea în subteran a instalației aeriene electrice și de
comunicații. Obiectivele ce vor fi executate de către Primăria Municipiului Galați, pe
durată estimată de 14 luni, sunt compuse din lucrări neeligibile care vin în
completarea obiectivelor realizate de către UAT - Județul Galați.

Alte lucrări de sistematizare și resistematizare infrastructură stradală
Amenajare arteră de legătură între Bdul
Dunărea și Bdul Marii Uniri
(măsuri compensatorii conform Anexei 3
din HG 434/2015)
Obiectiv: realizarea unei construcții de
tipul „Punct Control Acces”, refacerea și
completarea rețelei de drumuri în
interiorul Poliției de Frontieră, realizarea
împrejmuirii și a iluminatului din incinta
Poliției de Frontieră
Buget: 5.245.627,42 lei

Creato Str. G.
Modernizare străziContent
Valea Orașului:
Enescu, Str. Plevnei, Str. Spaniolă, Str.
Decebal (tronson Str. Săliștei - Str. G.
Enescu), Str. Vadu Carăbuș, Str. Olteniței,
Str. Vămii, Str. Siretului, Str. Leului
Buget: 4.062.207,74 lei
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare guvernamentală
Durata estimată a proiectului: 12 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim
normal: decembrie 2020

Resistematizare Strada Brăilei între B-dul.
Dunărea și intrarea în Galați (fost DN2B)
Buget: 14.739.290,55 lei
Sursă de finanțare: bugetul local
Durata estimată a proiectului: 24 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim
normal: martie 2020

Reabilitare infrastructură de transport
Strada Basarabiei (tronson Str. Traian Str. M. Bravu)
Buget: 16.031.247,81 lei
Sursă de finanțare: bugetul local
Durata estimată a proiectului: 12 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim
normal: martie 2020
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Obiective de investiții în curs de realizare
Reabilitare Plaja Dunărea
În proprietatea municipiului Galați se află Plaja Dunărea, situată pe strada Saturn nr. 25,
construită în perioada 1976-1980, în anul 1996 fiind adăugate grupurile sanitare,
dușurile și chioșcurile alimentare. În prezent, obiectivul este scos din funcțiune, iar
Municipiul Galați dorește reabilitarea acestuia cu scopul de a fi redat circuitului de
agrement, prin amenajarea unui Aqua Park și a unei zone de agrement cu destinații
multiple. Proiectul de investiție prevede realizarea unui Complex Acvatic multifuncțional
cu plajă urbană, prin realizarea următoarelor funcțiuni și lucrări aferente: Clădire de
acces - Casă Poartă care va asigura accesul către facilitățile amplasamentului, Aqua
Park, Aventura Park prevăzută cu dotări speciale pentru realizarea traseelor cu diverse
grade de dificultate, Parc verde dotat cu mobilier urban, Zona Food Court, Zona centrală
plajă. Investiția are o valoare de 25.744.052,83 lei, fiind finanțată de la bugetul local, cu
o durată de 24 luni. Se estimează că noul obiectiv va fi finalizat în martie 2021.
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Obiective de investiții în curs de realizare
Situl arheologic Tirighina-Barboși
Situl arheologic Tirighina - Barboși este înscris în Lista Monumentelor Istorice, fiind
considerat monument istoric de importanță națională. Se vor desfășura intervenții de
conservare, restaurare și valorificare a vestigiilor arheologice, vor fi realizate construcții
noi de tip muzeu, punct de informare și respectiv, construcții de protecție și amenajări
exterioare. Proiectul va beneficia de finanțare atât de la bugetul local cât și finanțare
europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare a investiției de
15.386.892 lei.

Amenajare
Parc
Anghel
Saligny
Basarabiei

Strada
Strada

Centrul de Recreere pentru
Persoane Vârstnice „Tinerețe
fără Bătrânețe”

Zona situată la intersecția străzilor
Anghel Saligny și Basarabiei este foarte
degradată și va necesita investiții pentru
a fi reabilitată prin amenajarea unui parc
care să ofere locuitorilor spații de
agrement și socializare. Având un buget
de 2.968.465,97 lei, investiția presupune
amenajarea
unei
piațete
publice,
amenajarea de spații de joacă pentru
copii și a unui teren multisport.
Finanțarea va fi asigurată de la bugetul
local, iar durata estimată a proiectului
este de 12 luni.

Deoarece la nivelul Municipiul Galați nu
sunt suficiente centre multifuncționale
care să ofere servicii integrate pentru
persoanele
vârstnice,
se
dorește
realizarea proiectului prin care se vor
extinde și moderniza serviciile sociale din
cadrul
Căminului
pentru
Persoane
Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”.
Bugetul investiției are valoarea de
16.102.186,04 lei, durata de realizare a
lucrărilor fiind estimată la 24 luni.
Proiectul este finanțat atât de la bugetul
local cât și prin finanțare europeană.
06
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Obiective de investiții în curs de realizare
Alte lucrări privind utilitățile tehnico-edilitare, de construire
sau modernizare
Sala Sporturilor - Măsuri suplimentare
privind securitatea la incendiu
Buget: 936.021 lei
Obiectiv: în conformitate cu expertiza
tehnică, în vederea obținerii autorizației
PSI de funcționare, proiectul prevede
realizarea unor lucrări prin care să se
asigure securitatea la incendiu.
Sursă de finanțare: bugetul local
Stadiu: aprobarea documentației tehnicoeconomice.
Reabilitare și modernizare bloc Pexco
Buget: 6.412.479,417 lei
Obiectiv: creșterea gradului de confort al
locatarilor, clădirea având destinația unui
cămin de nefamiliști
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare europeană
Stadiu: aprobarea documentației tehnicoeconomice
Durata proiectului: 24 luni
Consolidare versant aferent imobil Str. Al.
I. Cuza nr. 72
Buget: 1.019.830 lei
Obiectiv: consolidarea taluzului aferent
imobilului din str. Al. I. Cuza în vederea
eliminării cauzelor care pot conduce la
reactivarea alunecărilor versantului
Sursă de finanțare: bugetul local
Durata proiectului: 12 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim
normal: februarie 2020.
Stație de epurare ape uzate cartier
Dimitrie Cantemir
Buget: 2.317.000 lei
Obiectiv: construirea unei stații de
epurare care să asigure deversarea apelor
uzate.
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare guvernamentală
Durata proiectului: 24 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim
normal: iulie 2020.
Amenajare târg auto Str. Macului
Buget: 4.039.225,33 lei
Obiectiv: relocarea târgului auto pe Str.
Macului, în imediata vecinătate a parcării
de Tiruri

Sursă de finanțare: bugetul local
Durata proiectului: 24 luni
Reabilitare rețea apă potabilă, Str.
Domnească (tronson Str. Brigadierilor Str. Eroilor)
Buget: 2.472.820 lei
Obiectiv: pentru asigurarea funcționalității
și garanției în exploatare aferente acestor
tronsoane de conducte se impune
reabilitarea conductelor în totalitate,
inclusiv a branșamentelor existente
Social edia Strategist
Sursă de finanțare:
bugetul local
Durata proiectului: 6 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim
normal: august 2020
Amenajare extindere Talcioc
Buget: 4.697.792,32 lei
Sursă de finanțare: bugetul local
Obiectiv: extinderea în partea de Sud a
spațiului aferent Talciocului pentru a
răspunde cerințelor în creștere ale
locuitorilor municipiului Galați privind
spațiile de expunere și de circulație în
vederea realizării activităților de comerț
(valorificarea autoturismelor și a altor
vehicule, valorificarea pieselor de schimb,
a
utilajelor
de
mici
dimensiuni,
valorificarea produselor
mărunte)
Content Creato
Stadiu: aprobarea documentației tehnicoeconomice
Durata proiectului: 4 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim
normal: decembrie 2020
Construire depozit
Buget: 10.661.813,30 lei
Obiectiv: având în vedere creșterea
continuă a bunurilor necesare a fi
depozitate
pe
categorii
(materiale
rezultate din deșeuri, evacuări, reabilitări
stradale, materiale pentru casare, bunuri
pentru spectacole, bunuri ale proiectelor
europene, indicatoare rutiere, componente
semaforizare, etc.) se impune construirea
unui depozit mai mare în imediata
vecinătate a parcării de tiruri (Str.
Macului).
Sursă de finanțare: bugetul local
Durata proiectului: 24 luni
28
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Obiective de investiții în curs de realizare
Redimensionarea
instalației
electrice
Colegiul
Național de Industrie Alimentară „Elena Doamna”
Instalația electrică din Atelierul de producție are un stadiu avansat de
degradare, este subdimensionată datorită modernizării laboratoarelor
și dotării cu echipamente noi și nu mai prezintă siguranță în exploatare.
În vederea eliminării acestor deficiențe este necesară înlocuirea
instalației electrice cu una nouă, dimensionată în concordanță cu
echipamentele actuale. Bugetul investiției este de 719.710,642 lei, cu
finanțare locală, având o durată estimată de realizare de 12 luni.

Colegiul Național Al. I. Cuza

Consiliul Local al municipiului Galați, împreună cu Inspectoratul Școlar
al Județului Galați, au stabilit o serie de măsuri, care să conducă la
asigurarea desfășurării normale a procesului de învățământ
preuniversitar din municipiul Galați. În cadrul măsurilor preconizate se
află extinderea sau construirea unor spații noi de învățământ cum ar fi:
clădiri pentru grădinițe noi cu program normal, prelungit sau
săptămânal, clădiri pentru școli, clădiri pentru săli de sport.
Corp D: Sală de sport
Buget: 1.797.000 lei
Obiectiv: construire sală de sport
Sursă de finanțare: bugetul local
Durata proiectului: 12 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim normal: octombrie 2020
Corp B: Săli de clasă
Buget: 4.568.042 lei
Obiectiv: construire corp de clădire cu destinația școală (9 săli de
clasă)
Sursă de finanțare: bugetul local, finanțare europeană
Durata proiectului: 12 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim normal: martie 2020
Corp B: Utilități
Buget: 792.049,72 lei
Obiectiv: introducere instalații (sanitară, termică, electrică)
Sursă de finanțare: bugetul local, finanțare europeană
Durata proiectului: 8 luni
Funcționarea noului obiectiv în regim normal: martie 2020

Construire imobil sală de sport și sală de mese Școala
Gimnazială Nr. 28
Având în vedere deficitul major de săli de sport din municipiul Galați se
propune construirea unui imobil, având funcțiunea de sală
multifuncțională cu sală de sport și sală de mese pe terenul din incinta
Școlii Gimnaziale nr. 28, situată pe strada Roșiori nr. 31. La parter va fi
amenajată sala de sport cu gradene pentru 170 de spectatori și va fi
dotată cu vestiare pentru elevi/sportivi, grupuri sanitare pentru
spectatori, depozit material didactic, cabinet de prim ajutor și birouvestiar pentru antrenori/profesori. La demisol vor fi amenajate două
săli de mese cu 196 de locuri pentru fiecare sală. Construcția va avea
un caracter modern, va încuraja elevii și tinerii să practice sportul și va
oferi posibilitatea asigurării unei mese calde elevilor școlii. Bugetul
investiției este de 4.759.889,33 lei, cu finanțare locală, iar durata de
realizare a lucrărilor este de 12 luni.

29

Obiective de investiții în curs de realizare
Extindere iluminat public etapa a II-a
Prin acest proiect de investiție se prevede extinderea iluminatului public cu corpuri de
iluminat LED, perceput ca fiind mai luminos și mai sigur față de cazul iluminării cu lămpi
cu vapori de sodiu de înaltă presiune. Acest proiect înglobează următoarele zone: str. V.
Cârlova; str. Dr. Răutu; str. Siderugiștilor nr. 5, bl. PS1A-PS1B; str. Banatului spre str.
Locomobilei; str. Gheorghe Șincai - cartier Filești; bl. A15, Micro 16, str. Gh. Asachi, nr. 2;
drum centură între DN2B și rondou acces Selgros; Viaduct Sidex; Calea Smârdan; Calea
Prutului; str. Şoimului şi zona aferentă bl. Atena; b-dul. Marii Uniri U3-U5 și U6; Parc
Cloșca; Micro 19-alee între Piață și bl. V1. Fiind finanțată de la bugetul local, această
lucrare are o valoare de 6.298.038 lei.

Alte lucrări de anvelopare, reabilitare, modernizare grădinițe, școli,
licee
Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 31
„Gheorghe Munteanu”
Munteanu” Buget: 1.645.114,26 lei
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare europeană
Durata estimată a proiectului: 12 luni
Anvelopare Liceul Teoretic Dunărea
Buget: 1.632.000 lei
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare europeană
Durata estimată a proiectului: 12 luni
Anvelopare Liceul Teoretic A. Saligny
Buget: 1.912.000 lei
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare europeană
Durata estimată a proiectului: 10 luni
Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo
Buget: 25.073.916 lei
Sursă de finanțare: bugetul local
Durata estimată a proiectului: 36 luni
Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia corp școală
Buget: 8.172.861 lei
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare europeană
Durata estimată a proiectului: 12 luni

Modernizare și Extindere Grădinița Nr. 6
Buget: 258.081,549 lei
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare europeană
Stadiu: aprobarea documentației tehnicoeconomice
Social
edia Strategist
Durata estimată
a proiectului:
10 luni
Modernizare Școala Gimnazială Nr. 11
„Mihail Sadoveanu”
Buget: 9.207.330,93 lei
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare europeană
Durata estimată a proiectului: 12 luni
Reabilitare și Modernizare Școala Nr. 33
Content Creato
Buget: 5.194.565 lei
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare europeană
Durata estimată a proiectului: 24 luni
Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 17
Buget:
1.836.265,46
lei
Sursă
de
finanțare:
bugetul
local,
finanțare
europeanăDurata estimată a proiectului:
10 luni

INVESTIM
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Reparații și întreținere imobile
Reparații unități de învățământ
Pentru asigurarea unui confort optim în desfășurarea procesului de învățământ, au fost
executate lucrări de zugrăveli, reparații la grupurile sanitare (înlocuiri de gresie și de
faianță și obiecte sanitare), reparații la pardoseli (parchet, gresie), reparații electrice
(înlocuit tablouri electrice, corpuri de iluminat, circuite), reparații tâmplărie interioară și
exterioară (uși și ferestre), reparații la terenuri de sport (asfaltări), reparații hidroizolații,
trotuare și alei, împrejmuiri, reparații la instalațiile de canalizare și apă.
Valoare totală investiție: 9.866.365,57 lei.

Reparații imobile, S.A.D.-URI, A.L.A.
Pentru repararea imobilelor care aparțin unității administrativ teritoriale s-au alocat
fonduri în valoare de 2.572.702,98 lei și s-au efectuat lucrări de întreținere, reparare și
conservare a acestora, precum: lucrări de reparații la acoperiș și fațade, tâmplărie
interioară și exterioară, punere în siguranță, reparații magazii, reparații instalații
electrice, reparații instalații sanitare și de canalizare, hidroizolații, reparații la
împrejmuiri.

Reparații Baze Sportive
Baze sportive: Stadionul Dunărea, Baza Siderurgiștilor, Sală box M.Bravu.
Valoare totală investiție: 895.351,40 lei.

Reparații Sedii
Valoare totală investiție: 895.351,40 lei.

Reparații străzi, siguranța circulației, semaforizare
Reparaţii covor asfaltic
Prestator: SP Ecosal Galați
În vederea îmbunătăţirii circulației auto şi
a fluidizării acesteia, s-au executat lucrări
de reparații la sistemul rutier pentru
strada Brăilei și a zonelor aferente
cartierelor: Țiglina I, Țiglina II, Mazepa II,
Micro 16, Micro 17, Micro 21, Micro 39C.
Lucrările au constat în: reparare covor
asfaltic, înlocuire borduri, repararea și
crearea de noi locuri de parcare.
Valoare: 4.366.000,00 lei.
Balastări
Prestator: SP Ecosal Galați.
Suprafață: aprox. 25.000 mp.
Valoare: 838.530,00 lei.
Reparaţii trotuare
Prestator: SP Ecosal Galați
Suprafață: 16.892 mp.
Valoare: 831.000,00 lei.
Parcări
Prestator: SP Ecosal Galați
Suprafață: aprox. 15.000 mp.
Valoare: 1.248.129,00 lei.

Frezări, plombări şi accidente teren
Prestator: SP Ecosal Galați
Pentru
a
îmbunătăţi
circulaţia
autovehiculelor pe străzile din Municipiul
Galaţi au fost executate lucrări de frezare
şi asfaltare (plombe), în valoare de
17.250.000,00 lei. De asemenea, s-a
intervenit punctual acolo unde au apărut,
din diverse motive, accidente de teren,
lucrările
cumulând
o
valoare
de
aproximativ 2.260.000,00 lei.
Siguranţa circulaţiei
Prestator: SP Ecosal Galați
În anul 2019, s-au executat lucrări de
marcaje
rutiere
pe
străzile
cu
îmbrăcăminte asfaltică din Municipiul
Galaţi, în valoare de 1.650.000,00 lei. Au
fost reparate și montate indicatoare
rutiere
şi
elemente
de
siguranţa
circulaţiei, valoarea lucrărilor fiind de
410.000,00 lei.
Întreținere și reparații semafoare
Prestator: SP Ecosal Galați
Valoare: 239.300,00 lei
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POLITICA DE MEDIU

Pentru asigurarea unor servicii de utilităţi publice la
standarde europene în sensul creşterii nivelului de trai al
locuitorilor din municipiul Galați, Direcția Servicii
Comunitare de Utilități Publice monitorizează gestionarea
şi exploatarea eficientă a bunurilor proprietate publică sau
privată a municipiului Galaţi aferente sistemelor de utilităţi
publice ca o componentă a serviciilor de utilități publice.

Transport Urban

În decursul anului 2019 au fost montate în stațiile de
autobuz, troleibuz și tramvai un număr de 14 adăposturi
pentru protecția călătorilor în completarea celorlalte 265
de adăposturi montate anterior. În vederea îmbunătățirii
climatului vizual în zona stațiilor de călători, a continuat
procedura de colantare a 72 adăposturi, cu imagini
reprezentative ale orașului.

3

TRANSPORT
PUBLIC LOCAL
CĂLĂTORI

În anul 2019, s-au
achiziționat 20 de minibuze
Karsan Jest în valoare de
7.423.963,80 lei și 40 de
autobuze BMC de 12 metri
in valoare de 31.232.720,00
lei.
Operatorul S.C. Transurb
S.A. a asigurat serviciul de
transport public local pe 26
de trasee de autobuz, 2
trasee de troleibuz și 3
trasee de tramvai cu un
număr total de 134 de
mijloace de transport active
(99 autobuze, 20 troleibuze
și 15 tramvaie).

La data de 31.12.2019 erau eliberate 1.000 de Autorizaţii
Taxi la nivelul municipiului Galați. A fost elaborat și
aprobat un nou Regulament de organizare și executare a
transportului în regim taxi și în regim de închiriere, ce are
ca noutate, acordarea unei atenții sporite accesibilității
persoanelor cu dizabilități.
S-a reglementat accesul tehnologiilor verzi, nepoluante, de tip electric și hibrid pe piața
transportului în regim taxi, prin creșterea punctajului la înscrierea în lista de așteptare
pentru obținerea autorizației taxi. Se urmărește ca începând cu anul 2020 parcul de
autoturisme taxi să conțină 30% autovehicule cu tehnologii verzi.
Pentru anul 2020 se propune finalizarea implementării sistemului de taxare automată
preconizată pentru lunile ianuarie – martie 2020; realizarea a cel puțin două noduri
intermodale de transport; implementarea a cel puțin 2 trasee școlare; urmărirea
implementării de către dispeceratele taxi a unui sistem de monitorizare GPS a taxiurilor.
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Utilități Publice
Iluminat public
Pentru anul 2019 procentajul de intervenție în aparatele de
iluminat din municipiul Galați este de 16,61%.
În privința iluminatului festiv, pentru sărbătorile pascale au
fost făcute mici amenajări în parcurile importante în valoare
de 73.100 lei fără TVA, iar în iarna 2019-2020 au fost utilizate
aproximativ 2.322 elemente din care aproximativ 50% au fost
instalații noi. Valoarea alocată acestei activități a fost de
641.775 lei fără TVA.
În luna noiembrie s-a finalizat procedura de atribuire a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public din municipiul Galați pentru o perioadă de 4 ani, în
valoare de 10.823.331,17 lei fără TVA, pentru componenta lucrări de întreținere-menținere a SIP și 12.738.031 lei fără
TVA, pentru componenta de iluminat festiv.

Alimentare cu apă și canalizare
Operatorul regional S.C. Apă Canal S.A. are concesionate
rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru
captarea, pomparea, înmagazinarea, transportul și distribuția
apei potabile, a colectării și evacuării apelor uzate. Dintr-un
total de 304.340 locuitori, sunt racordați la rețeaua de apă
potabilă un număr de 303.731 persoane, rețeaua de distribuție
având o lungime de 572 km și un număr de 55.939
branșamente.
La rețeaua de canalizare sunt abonați un număr de 293.688
locuitori, rețeaua având o lungime totală de 531 km.
S-au desfășurat acțiuni de curățare a 7.917 guri de scurgere,
racorduri și colectoare aferente și s-au efectuat remedieri ale
racordurilor avariate.

Alimentare cu energie termică în sistem centralizat
Ca urmare a modificării structurii sistemului de alimentare cu
energie termică prin investițiile realizate la finalul anului 2018
(transformarea a 24 puncte termice în microcentrale), pe
parcursul anului 2019 au fost derulate o serie de contracte
menite a crește eficiența și calitatea acestui serviciu.
Contractele „Servicii de demontare echipamente/instalații din
puncte termice preluate în administrarea Consiliului Local
Galați" în valoare de 293.189,74 lei inclusiv TVA (derulat în
perioada 19.07-15.09.2019) și „Servicii de demontare rețele
termice din puncte termice aflate în proprietatea Consiliului
Local Galați" în valoare de 442.211,14 lei inclusiv TVA (derulat
în perioada 12.08-24.12.2019), au permis continuarea
modernizării noului sistem prin preluarea de echipamente din
fostele puncte termice.
În anul 2020 se urmărește continuarea dezafectării punctelor
termice scoase din funcțiune cu reutilizarea echipamentelor
bune în actualul SACET sau ca piese de rezervă și repunerea
clădirilor în circuitul civil și social prin redefinirea lor ca spații.
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Salubrizare
În anul 2019 suprafețele salubrizate de către Serviciul Public Ecosal Galați au fost în
medie de 287.718 m2/zi pentru măturatul manual al străzilor și trotuarelor, și de
37.254 m2/zi pentru întreținerea și curățenia străzilor, conform situațiilor de lucrări.
În luna iunie a anului 2019 s-a desfășurat o amplă acțiune de curățare/decolmatare a
deșeurilor strânse pe malul Dunării în zona portului de ambarcațiuni, lângă trecerea
bac. Valoarea contractului a fost de 16.779 lei TVA inclus.

Deszăpezire
Dezinfecție, dezinsecție, deratizare
Ca urmare a epidemiei de pestă porcină africană din
perioada august-septembrie a anului 2019, s-a
desfășurat o amplă acțiune de dezinfecție la toate
intrările/ieșirile din oraș. Bugetul alocat pentru
această activitate a fost de 2.012,61 lei cu T.V.A.
În anul 2019 activitatea de dezinsecție a avut loc in
lunile aprilie-septembrie și s-a realizat atât cu
avionul (1 etapă) cât și la sol (3 etape). Suprafața
acoperită de avion a fost de 6380 ha. Activitatea de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare la sol a fost
realizata de Serviciul Public Ecosal Galați în calitate
de operator autorizat. Bugetul alocat pentru
activitatea de Dezinsecție si Deratizare a fost de
629.920,46 lei.
Pentru anul 2020 se are în vedere achiziția de noi
echipamente de tip atomizor și suplimentarea
personalului implicat activ în această activitate.

Comandamentul de deszăpezire a
asigurat, indiferent de starea
vremii, posibilitatea intervenţiei
urgente
cu
un
număr
de
aproximativ 185 utilaje pe pneuri.
Cantitatea
de
material
antiderapant împrăștiată a fost
de: 4.278,9 tone, iar bugetul
alocat
pentru
activitatea
de
deszăpezire
și
combatere
a
poleiului a fost de 2.440.599,12
lei cu T.V.A. Pentru deszăpezirea
și
combaterea
poleiului
pe
trotuare s-a acționat atât manual
cât
și
mecanizat,
valoarea
prestației fiind de 163.417,07 lei,
TVA inclus. Pentru iarna 2019 2020 au fost achiziționate 250
europubele care au fost încărcate
cu
material
antiderapant
și
amplasate
în
punctele
de
colectare a deșeurilor menajere
pentru a servi asociațiile de
proprietari/locatari.
Valoarea
investiției a fost de 44.625 lei,
TVA inclus.
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Colectarea și transportarea deșeurilor menajere de la populație
Serviciul Public Ecosal Galați, operatorul unic de salubritate de pe raza municipiului
Galați colectează și transportă deşeurile provenite de la populaţie în vederea sortării
la Stația de Sortare Barboși și a depozitării acestor deşeuri la Rampa Ecologică de
Depozitare Tirighina. Deşeurile menajere se colectează zilnic de la punctele de
colectare, săptămânal din zona de case, și de 4-5 ori pe săptămănă se intervine în
vederea eliminării depozitelor clandestine neautorizate de deșeuri. Deşeurile
selective se colectează zilnic de la punctele de colectare și săptămânal în zona de
case. De asemenea, există două Puncte Verzi de colectare a deșeurilor electrice,
electronice, electrocasnice, acumulatori, și posibilitatea acordată persoanelor fizice
domiciliate în Municipiul Galați de a depozita deșeuri provenite din construcții și
demolări, cu titlul gratuit, în limita a 2 mc/persoană, în baza actului de identitate.
În anul 2019, a fost introdus un grafic de
colectare a deșeurilor selective de tipul „din
poartă în poartă” în zona caselor de locuințe
la nivelul Municipiului Galați. De asemenea au
fost realizate campanii de colectare a
deșeurilor selective din școlile gimnaziale,
prin programul „Fii activ, colectează selectiv”,
dar și prin intermediul programului pilot de
colectare a deșeurilor la nivelul fiecărei
asociații de locatari din municipiu.

Au fost încheiate două parteneriate public-privat, prin care au
fost realizate platformele de colectare cu titlul gratuit, una
subterană de tip „Molok” și una supraterană executată de S.C.
Marina Prod Prest Galați. Colectarea selectivă a fost asigurată la
nivelul întregului municipiu fie prin recipiente de tip
eurocontainer de 1.1 mc, fie prin intermediul containerelor
metalice de 5.5 mc.
Direcționarea deșeurilor provenite din construcții și demolări se
face către groapa de împrumut pământ galben (lângă zona de
agrement Lac Vânători), unde persoanele fizice și juridice care
execută lucrări de construcții și de amenajare a locuințelor, pot
să transporte aceste deșeuri. În anul 2019 s-a acţionat ca și în
anul 2018, privind monitorizarea și gestionarea transportului
deşeurilor din construcţii şi demolări la groapa de împrumut
pământ galben.
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Gestionare câini fără stăpân
Pe parcursul anului 2019 au fost capturați 1.151 câini, adoptați 380, eutanasiați pe
motive medicale 101 și au decedat 547. În prezent pe raza municipiului Galați există
un adăpost pentru câinii comunitari (str. Zimbrului), a cărui capacitate maximă este
de 1.250 câini la care se mai adaugă o locație (în zona Metro) care poate caza 50 de
câini. Capturarea câinilor fără stăpân a fost abordată în spiritul legislaţiei actuale şi
a colaborării cu organizaţiile de protecţie a animalelor. Costurile înregistrate pentru
această activitate au fost de 2.640.000 lei cu TVA. Pentru anul 2020 se propune
continuarea programului de sterilizare gratuită a câinilor de rasă comună ori metiși
deținuți de cetățenii municipiului, precum și informarea și conștientizarea acestora
privind obligațiile persoanelor ce vor să dețină un câine de pază ori companie.

Pază, Protecţie şi Monitorizare
S-au achiziţionat încărcătoarele solare pentru un sistem integrat de tip SMART CITY,
ulterior urmând a se monta și routere Wi-Fi. Sistemul este compus din 5 stâlpi cu
panouri solare care pot încărca simultan până la 6 telefoane mobile (încărcătorul de
la “POTCOAVA DE AUR” a fost echipat suplimentar cu încărcare wireless). Valoarea
totală a achiziției este de 58.905 lei T.V.A. inclus.

În perioada de referinţă s-a semnat Contractul subsecvent nr.
102.504/28.12.2018 privind prestarea de servicii de pază şi
monitorizare obiective, pentru o perioadă de 12 de luni.
Valoarea totală pentru anul 2019 este de 6.839.711,02 lei cu
T.V.A.
Am achiziţionat servicii de evaluare a riscului la securitatea
fizică pentru obiectivele care aparţin Municipiului Galaţi,
valoarea revizuirii a 15 obiective fiind de 3.000 lei cu T.V.A. Am
achiziţionat
sisteme
de
supraveghere
video
pentru
eficientizarea monitorizării obiectivelor în vederea prevenirii
sustragerii, a distrugerii bunurilor, a eventualelor atentate la
siguranţa persoanei.Valoarea totală la care nu se adaugă TVA
(neplătitoare TVA) a fiecărui sistem de supraveghere video este
de: 17.690 lei pentru Micro 39 - bd. Henri Coandă, 18.090 lei
pentru Micro 17 - str. Oltului, 18.090 lei pentru Parcare de Tiruri
- str. Macului, și de 32.500 lei pentru Parc Viva - bdul. Marii
Uniri.

Protecția Mediului
În vederea asigurării integrității elementelor cadrului natural, conservării și dezvoltării
spațiilor verzi, Primăria Municipiului Galați a acționat prin derularea Programului de
conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Galați prin implicarea
persoanelor fizice și juridice, a asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor
publice, aprobat prin H.C.L. nr. 2 din 31.01.2019.
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Administrarea domeniului public și privat
O măsură absolut necesară a constat în continuarea programului de obținere a
autorizației de funcționare a locurilor de joacă. Pentru întreținerea și repararea celor
73 de locuri de joacă, la nivelul municipiului Galați s-a cheltuit suma de 460.000 lei
cu TVA. În parcurile, scuarurile, aliniamentele stradale, cartierele de locuințe
(condominii) și unitățile de învățământ s-a urmărit păstrarea și regenerarea mediului
natural prin lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi.
În sezonul călduros (15 aprilie - 31 octombrie), furnizarea permanentă de apă
potabilă în parcuri a fost asigurată de 14 fântâni arteziene, pentru a căror întreținere
și reparații s-au cheltuit 503.883,62 lei și 70 cișmele publice, pentru întreținerea
cărora s-au cheltuit 78.366,23 lei. Începând cu luna august, fântâna arteziană din
Parc M. Eminescu a intrat într-un proces de reabilitare. Alte 3 fântâni arteziene („Fata
pe valuri”, „Garoafe” și „Nuferi”) sunt în proces de reabilitare.
Pentru activitatea de montaj și întreținere a mobilierului urban, care este executată
de Societatea Gospodărire Urbană S.R.L., în anul 2019, s-a cheltuit cumulat suma de
641.734,33 lei cu TVA, față de 409.355,96 lei cu TVA în anul 2018
Pentru serviciile de igienizare și spălare a toaletelor modulare racordate la rețele de
utilități publice, s-a încheiat cu prestatorul S.C. TOI TOI & DIXI S.R.L., Acord – Cadru
de servicii pentru perioada de 12 luni.
În anul 2019, au fost înregistrate 632 de sesizări cu privire la vehiculele abandonate.
Din 96 de vehicule ridicate, 16 au fost recuperate de către proprietari, iar diferenţa de
80 au fost trecute în proprietatea municipiului Galaţi urmând a fi predate către o
societate specializată pentru casare. Activitatea a fost asigurată de către Societatea
Gospodărire Urbană S.R.L..

INSTITUȚIA
ARHITECT-ȘEF,
URBANISM ȘI
GESTIUNEA
PATRIMONIULUI

4

Instituţia Arhitect Şef este structura aflată în
subordinea Arhitectul Şef şi reprezintă autoritatea
tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi.

Modificările legislative au impus constituirea unei noi
Comisii tehnice de amenajarea teritoriului și
urbanism.
Prin H.C.L. nr. 423/26.09.2019 a fost aprobat
Masterplanul privind rețeaua de spații publice din
municipiul Galați, și au fost aprobate documentații de
urbanism care au reglementat urbanistic viziunile de
dezvoltare şi au valorizat zonele studiate în corelare
cu prognozele şi tendinţele de dezvoltare:
H.C.L. nr. 101/28.03.2019 a a
probat Planul
Urbanistic Zonal – Tiglina I – Sistematizare zona
Colegiului National Mihail Kogălniceanu;
H.C.L. nr. 343/31.07.2019 a aprobat Planul
Urbanistic Zonal “Schimbare funțtiune UTR 11 din
zona locuințe individuale – Traian în zona servicii
publice și depozitare”;
H.C.L. nr. 422/26.09.2019 a aprobat Planul
Urbanistic Zonal UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41;
H.C.L. nr. 503/21.11.2019 a aprobat Planul
Urbanistic Zonal “Strada Dr. Constantin Levaditti
nr.18”.
În acest sens a fost elaborat și „Studiu privind
valorificarea urbanistică a elementelor cu valoare de
patrimoniu din municipiul Galaţi”, și a fost inițiată
Actualizarea Masterplanului peisager al municipiului
Galați. Totodată a fost inițiată și finalizată achiziția
pentru Actualizarea documentației de urbanism PUZ
pentru Zone Construite Protejate din Municipiul
Galați,
prin
Contractul
de
servicii
nr.
1351938/18.11.2019.
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Instituția Arhitect Șef a sprijinit Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației
Publice în organizarea în data de 23.10.2019 la sediul Primăriei municipiului Galați a
unei reuniuni de consultare la nivel regional privind disfuncționalitățile la nivelul
cadrului normativ si instituțional din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și
construcțiilor.

2084
certificate
de urbanism

1124
autorizații de
construire/
desființare

515
Dispoziții/
Rezervări numere
administrative

615
Avize Arhitect
Șef – Acord
comercializare

102
Referate
pentru
desființări
construcții

Începând din anul 2019 în cadrul
Instituția Arhitect Șef din cadrul
Primăriei
Municipiului
Galați
funcționează platforma online care
permite
persoanelor
fizice/persoanelor
juridice
să
consulte
online
prevederile
documentațiilor de urbanism în
vigoare,
inclusiv
localizarea
amplasamentului
și
depunerea
online a cererilor pentru emiterea
certificatelor de urbanism. Orice
persoană 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
https://cu.primariagalati.ro/Urbani
sm/.
Până la sfârsitul anului 2020
certificatul de urbanism va putea fi
emis şi comunicat solicitantului și
în format digital prin intermediul
poştei electronice, numai dacă
solicitantul şi-a exprimat acordul
în acest sens prin cererea-tip de
emitere
a
certificatului
de
urbanism. Certificatul de Urbanism
emis in format digital va avea
aceeaşi
valoare
juridică
cu
Certificatul de Urbanism emis în
format scriptic.

568 Certificate
de atestare a
edificării/
extinderii
construcției

487
verificări ale
prevederilor
autorizațiilor
de construire

731 recepții
la terminarea
lucrărilor

253
regularizări
de taxe autorizații de
construire
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Închirieri, concesiuni și vânzări terenuri, proprietatea municipiului

10

Au fost concesionate prin procedura de licitație publică, un număr de
10 terenuri libere proprietatea privată a municipiului.
A fost organizată procedura de licitație publică în vederea închirierii
terenului agricol aflat în administrarea Municipiului Galați, din
Comuna Vădeni, Jud. Brăila.

20

A fost finalizată vânzarea
unui
număr
de
20
cabinete
medicale,
deținute cu contracte de
concesiune sau comodat.

13

S-a
realizat
vânzarea
unui
număr
de
13
terenuri
ocupate
de
construcții, pentru care
existau
contracte
de
închiriere sau concesiune

Au fost emise 459 acorduri privind exercitarea activităţii de comercializare în locuri
publice.
Au fost depuse 160 documentații pentru modificări ale acordului privind exercitarea
activităţii de comercializare în locuri publice.
A fost prelungită valabilitatea pentru 1.028 acorduri eliberate în anii anteriori, după
achitarea taxei de viză.
Au fost depuse 180 documentații pentru anularea acordului privind exercitarea
activităţii de comercializare în locuri publice.
Au fost emise 52 autorizații noi pentru desfășurarea de activități recreative și de
alimentație publică de către agenții economici;
A fost prelungită valabilitatea a 190 autorizații pentru desfășurarea de activități
recreative și de alimentație publică emise în anii 2016, 2017 și 2018, după achitarea
taxei.
S-au eliberat: 17 licențe de ocupare de lungă durată a domeniului public; 55 licențe
de ocupare sezonieră a domeniului public; 187 licențe de ocupare ocazională a
domeniului public.
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Cadastru și Patrimoniu
În cursul anului 2019, într-un număr de 453 documentații cadastrale de intabulare, din
care:
16 străzi;
6 locuri de joacă;
417 alte imobile proprietatea municipiului;
12 documentații de dezmembrare ale imobilelor deja înscrise în cartea funciară;
2 documentații de alipire.
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, persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de
binefacere ori utilitate publică sau serviciilor publice.
Totodată, au fost eliberate 464 acorduri ale Direcției Patrimoniu pentru executarea
lucrărilor de construire, pentru rețelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrări de instalații
de infrastructură și vecinătate.

2019

EVENIMENTELE
MUNICIPIULUI

5

Organizarea de evenimente atât în calitate de organizator cât și în parteneriat are la
bază HCL nr.720/19 12 2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio-culturale,
sportive și civice pentru anul 2019. Organizate an de an, o parte din aceste
evenimente au căpătat caracter permanent devenind astfel repere culturale autentice.

Evenimente Socio-Culturale
Festivalul Scrumbiei Dunărene, ediția a XVIII-a, 19.04.2019-21.04.2019

Ofertantul declarat câștigător în urma licitației a fost SC WORLD WIDE
ENTERTAINMENT SRL, cu o ofertă în valoare de 118.780 lei fără TVA. Evenimentul a
devenit deja cunoscut prin prisma concursului de îndemânare pescărească, grătarelor
cu scrumbie și produselor cu specific pescăresc.

Ziua Internațională a copilului, 1 iunie 2019

Pentru evenimentul „Ziua Copilului 2019”, câștigătorul licitației a fost Radio Galați
Media. Valoarea contractului a fost 49.849,00 lei fără TVA. Evenimentul a avut loc în
trei locaţii din oraș, respectiv în Orăşelul Copiilor, Parcul din Micro 40 şi în Parcul din
Micro 17.

Ziua Imnului

„Ziua Imnului" a fost marcată de municipalitate prin organizarea unor manifestări
care subliniază adevărata dimensiune a simbolurilor naţionale. Evenimentul a avut loc
în data de 29 iulie 2019 la Cercul Militar Galați.

Zilele Dunării

Contractul privind serviciile de organizare
a evenimentului „Zilele Dunării 2019” a
fost încheiat cu S.C. Dunărea S.A., având o
valoare de 249.000 lei fără TVA.
Evenimentul a avut loc în perioada 28-29
iunie, pe Faleza Dunării, aleea pietonală de
la P-uri, Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi.

Ziua Marinei 2019

Pe 15 august 2019, manifestările militare
dedicate Zilei Marinei au avut loc în zona
Elice: parada navelor militare, defilarea
Gărzii de Onoare, concert al Fanfarei
"Valurile Dunării". Evenimentul a continuat
și în perioada 16 – 18 august, pe Faleza
Inferioară, pe tronsonul cuprins între
Biserica
Precista
şi
Parcul
Viva.
Evenimentul a fost organizat în urma unei
licitații
publice,
ofertantul
declarat
câștigător fiind S.C. RADIO GALATI MEDIA
S.R.L., cu oferta financiară în valoare de
133.255,00 lei fără TVA.
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Forza ZU

A noua ediție a celui mai mare concert din România a avut loc la Galați, în data de 25
mai 2019, pe Stadionul Dunărea. Pentru derularea în bune condiții a evenimentului în
data de 25 mai 2019, pe stadionul Nicolae Rainea, municipiul Galați a asigurat
logistica și scenotehnica, licitația publică privind serviciile de furnizare scenotehnică,
sonorizare și lumini fiind câștigată de S.C. SET UP S.R.L., cu o ofertă financiară în
valoare de 417.650,00 lei fără TVA.

Festival gastronomic la Galați

Evenimentul a avut loc în perioada 29 august - 01 septembrie 2019 în Grădina
Publică. Municipiul Galați a alocat în acest sens, după o achiziţie publică, suma de
245.000 de lei, cu tot cu TVA. S.C. Brain Agency S.R.L. a asigurat organizarea
festivalului. În cadrul festivalului gastronomic, au avut loc și concerte cu artiști
naționali, proiecții de film în aer liber, dar și o serie de ateliere menite să îi captiveze
și să îi distreze atât pe cei mici cât și pe cei mari.

Party cu dj pentru evenimentul COLOR RUN 2019

Evenimentul „The Color Run LOVE TOUR” s-a desfășurat în Galați pentru prima dată în
2019. Municipiul Galați a sprijinit acest eveniment prin organizarea unui party cu DJ,
pe Faleza Superioară a Dunării, în zona Elice, câștigătorul licitației publice fiind
Backstage Production Group International S.R.L., cu o ofertă financiară în valoare de
32.000 de lei fără TVA.

Sărbători locale de iarnă

În cele trei zile (29 noiembrie - 01 decembrie) dedicate patronului spiritual al
Galaţiului „Sfântul Apostol Andrei”, dar şi „Zilei Naţionale” (1 Decembrie), au avut loc
mai multe manifestări: paradă de Ziua Naţională, târg cu produse tradiţionale,
concerte de muzică populară, dar şi concerte ale unor artişti locali, precum şi ale
unor vedete de anvergură naţională. În perioada 13 - 22 decembrie s-a desfășurat
Târgul de Crăciun, urmat de petrecerea de Revelion 2020. Pentru toate aceste
evenimente, Primăria Galaţi a demarat o licitaţie publică pentru achiziţia de „servicii
de organizare a sărbătorilor locale de iarnă“. Ofertantul câștigător a fost SC
PALMYRA EVENTS SRL , cu o ofertă financiară în valoare de 777.777 lei fără TVA.

Revelionul Pensionarilor

Primăria municipiului Galaţi în parteneriat cu Teatrul Naţional de Operă şi Operetă
„Nae Leonard” din Galaţi, Fundaţia Andreiana Juventus şi Fundaţia Sportul Gălăţean a
organizat tradiţionalul eveniment „Revelionul pensionarilor”, punând la dispoziție
locația acestuia, Patinoarul artificial „Dunărea”.
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Asocieri cu Organizații non-guvernamentale
Asocierea municipiului Galaţi cu Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club"
Galaţi în vederea organizării şi desfăşurării competiţiei sportive Cupa Danubius, ediţia a
XXVII-a, care a avut loc în perioada 19 - 26 aprilie 2019.
Asocierea municipiului Galaţi cu Fundaţia Comunitară Galaţi pentru realizarea evenimentului
SemiMaraton Galaţi 2019, ediția a VI-a, care a avut loc în data de 2 iunie 2019, având scopul
de a strânge fonduri pentru cauze ale unor organizații non-guvernamentale sau grupuri de
inițiativă locale.
Asocierea municipiului Galaţi cu Asociaţia Club Sportiv „Sport Promotion" pentru realizarea
evenimentului sportiv Turneul de baschet 3x3 Streetball, în perioada 22-23 iunie 2019.
Asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural-Umanitară „Music Forever”, pentru
organizarea evenimentului Festivalul concurs de muzică pentru copii și adolescenți ”Un
cântec pentru tine” desfășurat în data de 15 iunie 2019.
Asocierea Municipiului Galați cu Asociația „Club Sportiv Nautic Mila 80" Galați, în vederea
organizării și desfășurării evenimentului sportiv Festivalul Cupa Dunării de Jos Galați, în
perioada 29 - 30.06.2019, pe Faleza Inferioară a Dunării
Asocierea Municipiului Galați cu Asociația „Arhitecților Navali" în vederea organizării și
desfășurării Congresului Matematicienilor din România, în perioada 28 iunie - 03 iulie 2019.
Asocierea Municipiului Galați cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, în vederea
organizării și desfășurării a două evenimente de amploare cu rezonanță în lumea științifică
națională, după cum urmează: Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și
Balneologie, care a avut loc în perioada 6 - 8 septembrie 2019 și respectiv Congresul
Național de Oncologie Ginecologică, desfășurat în perioada 12 - 14 septembrie 2019.
Asocierea Municipiului Galați cu Arhiepiscopia „Dunării de Jos" pentru implementarea
programului „Hristos în școală”, care a constat în oferirea de ghiozdane și rechizite școlare
copiilor defavorizați din Municipiul Galați.
Asocierea Municipiului Galaţi cu Uniunea Scriitorilor din România, pentru desfăşurarea
Festivalului Concurs Internațional „Serile de poezie ale revistei Antares”, ediţia a XXI-a, în
perioada 15 - 20 octombrie 2019.
Asocierea Municipiului Galați cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în
Retragere - Filiala Județeană „General Eremia Grigorescu” Galați, în vederea realizării, în
parteneriat, a unui bust în memoria generalului de brigadă Adrian Soci. Festivitatea de
dezvelire a bustului a avut loc în data de 4 decembrie 2019, la sediul Batalionului 300
Infanterie Mecanizată „Sfântul Apostol Andrei” Galați.
Asocierea municipiului Galaţi cu Federația Română de Box, în vederea organizării şi
desfăşurării Campionatului European de box juniori, masculin și feminin, ediția
2019 desfășurat la Patinoarul artificial „Dunărea" Galați, în perioada 22 mai – 02 iunie
2019.
Asocierea municipiului Galaţi cu Clubul Sportiv „Atlas" Galaţi în vederea organizării
Campionatului Naţional de Tenis pentru Seniori şi Super Seniori , desfăşurat în perioada
25-30 iunie 2019.
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Festivități
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
cauza cât și pentru familie, și societate. În sprijinul acestei categorii speciale de
persoane, începând cu anul 2014, municipalitatea gălățeană îi sărbătorește anual pe
seniorii urbei care împlinesc 100 de ani.

Cetățeni de onoare
Pentru a omagia şi recompensa valorile locale în general, pentru a promova
adevăratele repere ca o datorie de onoare, precum şi pentru a permite mediatizarea și
aducerea la cunoștința comunității locale a acestor personalităţi marcante, în baza
H.C.L. nr. 51/23.02.2017, se acordă an de an, titlul de Cetățean de Onoare al
Municipiului Galați. În anul 2019, prin H.C.L. nr. 544/21.11.2019, titlul a fost acordat
domnului prof. dr. ing. Cătălin Fetecău.

Premiul Municipiului Galați
În sensul recompensării membrilor comunităţii de afaceri, ai societăţii civile, ai
mediului artistic, cultural şi universitar, ai mediului politic, personalităţi marcante,
vedete, melomani, firme şi instituţii, care prin natura poziţiei lor pot contribui la
dezvoltarea, bunăstarea şi excelenţa în educaţie, cultură, artă și civilizaţie a întregii
comunităţi, prin H.C.L. nr.52/23.02.2017 s-a aprobat acordarea distincției Premiul
Municipiului Galați. În anul 2019, distincția Premiul Municipiului Galați, s-a acordat
astfel: Alitec Solutions S.R.L. Galați; prof.dr.ing. Iulian Gabriel Bîrsan; Centrului de Zi
Galați din cadrul Fundației Inimă de Copil; Șantierul Naval Damen Galați S.A.; dra
Daria Teodora Hărăbor (elevă); dna Agriela Monica Măciuceanu; dna Ștefania
Tristiana Cojocaru; dl Andrei Marian Stoian; Fundația Comunitară Galați.

Festivitatea de premiere a
cuplurilor care împlinesc 50 de
ani de la efectuarea căsătoriei
Primăria Galaţi organizează anual
ceremonii de sărbătorire a cuplurilor
gălățene care împlinesc 50 ani de
căsătorie. Astfel, pe parcursul
anului 2019 au avut loc două
festivități de premiere: pe 25
februarie 2019 au fost premiate 193
de cupluri, iar pe 23 august 2019, au
fost premiate alte 162 de cupluri.
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Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecţia
socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi
disciplină. Numărul de burse ce au fost acordate elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din municipiul Galaţi în anul școlar 2018-2019 sunt: 277 burse
de performanţă, 7186 burse de merit, 28 burse de studiu şi 478 burse de ajutor
social. Prin H.C.L. nr. 501/21.11.2019, s-a aprobat cuantumul și numărul de burse
care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galaţi
pentru anul școlar 2019-2020.

Bursă de performanță
215 lei/elev/lună
Bursă de merit
57 lei/elev/lună
Bursă de studiu
50 lei/elev/lună
Bursă de ajutor social
50 lei/elev/lună
OLIMPIADE INTERNAȚIONALE
Premiul I: 6600 lei
Premiul II: 3900 lei
Premiul III: 3630 lei
Premiul Special: 2640 lei
Mențiune: 2640 lei
OLIMPIADE NAȚIONALE
Premiul I: 2200 lei
Premiul II: 1540 lei
Premiul III: 1100 lei
Mențiune: 660 lei

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

7

Prin serviciile de asistență socială sunt promovate măsuri, programe, servicii
specializate de protejare a persoanelor, a grupurilor vulnerabile și a grupurilor cu
oportunități reduse aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale,
familiale și de grup, în vederea prevenirii și depăşirii unor situaţii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţia persoanei,
pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii
sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

Serviciul public de asistență socială
Serviciul Public de Asistență Socială are ca scop
asigurarea activității de prevenție și intervenție
primară pentru persoanele singure și familiile aflate
în dificultate. Asistenţa socială la nivelul Serviciului
Public de Asistență Socială se realizează prin
acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii
sociale. Scopul serviciilor sociale este îmbunătăţirea
calităţii vieţii acelor categorii defavorizate socioeconomic, aflate în risc de marginalizare socială, care
nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi
eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.
Ajutor social privind venitul minim garantat (Lege
416/2001): 1361 beneficiari
Alocație
pentru
susținerea
277/2010): 543 beneficiari

familiei

(Lege

Ajutoare pentru procurare medicamente, proteze și
transport în vederea efectuării de tratamente
medicale (HCL 163/2011): 109 beneficiari
Acordarea ajutorului de urgență cu ocazia
sărbătorilor de Paști (HCL 163/2011): 985
beneficiari
Acordarea ajutorului de urgență cu ocazia
sărbătorilor de Crăciun (HCL 478/2019): 715
beneficiari
Acordarea ajutorului pentru plata cheltuielilor de
înmormântare (Lege 416/2001): 10 beneficiari
Acordarea ajutorului de urgență constând în lemne
de foc pentru sezonul rece (HCL 393/2019): 282
beneficiari

1361

BENEFICIARI
AJUTOR SOCIAL

543

BENEFICIARI
ALOCAȚIE PENTRU
SUSȚINEREA
FAMILIEI

10

BENEFICIARI
AJUTOR PLATA
CHELTUIELILOR DE
ÎNMORMÂNTARE
LEGE 416/2001

282

BENEFICIARI
AJUTOR URGENȚĂ
LEMNE FOC
H.C.L.
393/28.08.2019
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Au fost înregistrate și verificate un număr de 2.396 dosare privind acordarea
indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului, conform O.U.G. nr. 111/2010,
cu modificările și completările ulterioare.
Au fost înregistrate și verificate un număr de 2.338 dosare privind acordarea
alocației de stat pentru copii, conform Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
În ceea ce privește consilierea socială și educațională a părinților, informarea
asupra drepturilor copilului și a obligațiilor pe care le au, precum și a drepturilor de
asistență socială și modalitățile de obținere a acestora:
au fost identificaţi 54 copii expuşi riscului de separare de părinţi;
au fos reintegrați în familie 19 copii ;
12 copii care au primit măsură de protecţie specială;
3109 copii aflați în monitorizare, ai căror părinți sunt plecați la muncă în
străinătate, în cursul anului 2019;
133 anchete sociale pentru copii/tineri cu cerințe educaționale speciale, în
vederea orientării/reorientării școlare a acestora;
513 rapoarte de monitorizare pentru copii din familie, încadrați în grad de
handicap și/sau orientați școlar;
13 anchete sociale în cadrul programului național de protecție socială „Bani de
liceu”, prin care se acordă un sprijin financiar pentru elevii din învățământul liceal;
57 anchete sociale pentru acordarea burselor sociale pentru elevi.
Pe parcursul anului 2019 au fost acordate un număr de 327 tichete sociale
(stimulentul educaţional sub forma de tichet social se acordă conform Legii
nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţămăntul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare)
pentru 67 reprezentanti legali ai copiilor care frecventează învățămantul preșcolar.
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Relația cu instituțiile de asistență
socială și ONG-uri - Furnizori de
servicii sociale de drept public
Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale
Galați înglobează mai multe tipuri de
servicii:
Centrul de Îngrijire și Asistență MedicoSocială: 95 persoane vârstnice.
Centrul Alzheimer: 30 persoane.
Agenția
de
Servicii
Comunitare
„Alternativa” are în subordonare Centrul
de zi pentru copii cu dizabilități (40 copii)
și Centrul de zi „Prietenii Școlii” (30 copii
cu vârsta între 6 și 14 ani).
Centrul Multifuncțional de Recuperare
KIDS - a trecut în iulie anul 2019 în
subordinea Spitalului Clinic de Urgență
pantru Copii „Sf. Ioan” Galați.
Centrul de zi pentru copii cu autism: 50
copii.
Centrul Multifuncțional de Servicii SocioMedicale
pentru
Persoane
Vârstnice asigură servicii destinate
persoanelor vârsnice defavorizate prin
Centrul de zi pentru persoane vârstnice
(205
persoane),
respectiv
prin
Compartimentul de îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice (104 persoane).

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf.
Spiridon” asigură servicii rezidențiale pe
perioadă
nedeterminată,
precum
găzduire,
hrană
și
cazarmament
acordate beneficiarilor care întrunesc
condițiile prevăzute în H.C.L. 389/10.08.
2017.
Beneficiari: 177.
Centrul de Locuințe și Sprijin pentru
Tineri Galați ZIMBRU 1 asigură servicii
de asistență socială cu cazare pe
perioadă determinată.
Beneficiari: 63 tinei.
Centrul Multifuncțional pentru Tineri
aflați în situații de risc ZIMBRU 2
asigură condițiile de locuit și de
gospodărire pe perioadă determinată.
Beneficiari: 55 tineri

Centrul Medico-Social Pechea
Beneficiari: 90 de persoane.
Centrul
Multifuncțional
de
Servicii
Sociale pentru Tineri Galați s-a constituit
ca serviciu social destinat persoanelor
tinere aflate în situație de dificultate
extremă. Centrul de Urgență pentru
Persoane fără Adăpost este un serviciu
social,
organizat
în
subordinea
Centrului Multifuncțional
de Servicii
Sociale pentru Tineri Galați.
Cantina de Ajutor Social are rolul de a
asigura
la
nivel
local,
aplicarea
politicilor și strategiilor de asistență
socială
referitoare
la
persoanele
defavorizare, care întrunesc condițiile de
eligibilitate prevăzute de H.C.L. nr.
83/31.08.2016.
Beneficiari: 430 persoane/lună.
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Relația cu instituțiile de asistență socială și ONG-uri - Furnizori
de servicii sociale de drept privat

Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă
„Sf. Vasile cel Mare” - Centrul
Rezidențial de Fete„Sf. Vasile cel Mare”:
Număr de beneficiari: 30;
Valoare subvenție 2019: 367.073 lei;
Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă
„Sf. Vasile cel Mare” - Centrul
multifuncțional de servicii sociale
„Speranța”:
Număr de beneficiari: 50;
Valoare subvenție 2019: 338.224 lei;
Fundația pentru sprijinul familiilor cu
mulți copii, aflate în situație de risc
social din județul Galați „Familia” Centrul de zi pentru copii aflați în
dificultate:
Număr de beneficiari: 50;
Valoare subvenție 2019: 132.000 lei;
Fundația pentru sprijinul familiilor cu
mulți copii, aflate în situație de risc
social din județul Galați „Familia” Centrul de recuperare pentru victimele
violenței domestice:
Număr de beneficiari: 10;
Valoare subvenție 2019: 127.230 lei;
Asociația Persoanelor cu Handicap
„Sporting Club” Galați - Centru de zi:
Număr de beneficiari: 100;
Valoare subvenție 2019: 189.925 lei;
Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centru
comunitar „La vale”:
Număr de beneficiari: 40;
Valoare subvenție 2019: 100.200 lei;

Alianța Romilor din Județul Galați Centrul de sprijin social pentru romi:
Număr de beneficiari: 40;
Valoare subvenție 2019: 31.200 lei;
Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Centrul de zi destinat persoanelor
vârstnice „Speranța”:
Număr de beneficiari: 20;
Valoare subvenție 2019: 43.200 lei;
Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice:
Număr de beneficiari: 100;
Valoare subvenție 2019: 151.800 lei;
Asociația Filantropică „Sf. Antonie cel
Mare” - Centrul multifuncțional de
asistență socială pentru copii proveniți
din familii defavorizate:
Număr de beneficiari: 50;
Valoare subvenție 2019: 267.500 lei;
Asociația Multifuncțională Filantropică
„Sf. Spiridon” Galați - Centru de zi:
Număr de beneficiari: 70;
Valoare subvenție 2019: 395.594 lei;
Arhiepiscopia Dunării de Jos - Parohia
„Pogorârea Sfântului Duh” - Centrul de
zi
destinat
persoanelor
vârstnice
„Speranță pentru vârsta a III-a”:
Număr de beneficiari: 60;
Valoare subvenție 2019: 307.576 lei.
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Ajutoare încălzire
În perioada octombrie 2018 - martie 2019 au fost procesate cereri privind acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece după cum urmează:
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în număr de 167;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, în număr de 840;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri, în număr
de 250;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică în număr de 248.
În
perioada
octombrie
2019
decembrie 2019 au fost procesate
cereri privind acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei în sezonul
rece după cum urmează:
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică: 132;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei
cu gaze naturale: 767;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei
cu combustibili solizi sau petrolieri:
272;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei
cu energie electrică: 213.
Prin urmare, în cursul anului 2019, au
fost procesate și soluționate un număr
de 2889 cereri privind acordarea unui
ajutor pentru încălzirea locuințe.
Acordarea unui ajutor financiar pentru
achiziţionarea unui sistem de încălzire
şi apă caldă alternativ sistemului
centralizat de termoficare:
În perioada 13.06.2019 - 26.11.2019
s-au emis și transmis un număr de
1063 notificări privind prezentarea
procesului verbal de punere în
funcţiune pentru fiecare beneficiar
de ajutor financiar, în funcţie de
sistem;
În perioada 13.06.2019 - 26.11.2019
s-au emis și transmis un număr de
179 notificări către asociațiile de
proprietari referitoare la prezentarea
dovezii privind achitarea datoriilor
de către beneficiarii de ajutor care
au prezentat declarații notariale;
Au fost transmise 34 solicitări
pentru efectuarea anchetelor sociale
pentru
solicitanţii
ajutorului
financiar debranşaţi anterior datei
de
01.04.2018,
cât
şi
prin
sondaj, pentru cei branşaţi la data
de 01.04.2018;

Proiecte derulate
Centrul de recreere pentru persoane
vârstnice “ Tinerețe fără Bătrânețe”
Sursa de finanțare: Programul
Operaţional Regional 2014-2020,
Axa Prioritara 4 – Sprijinirea
dezvoltării
urbane
durabile,
Prioritatea
de
Investiţii
4.3
Oferirea
de
sprijin
pentru
regenerare fizică, economică şi
socială a comunităţilor defavorizate
din regiunile urbane şi rurale.
Valoare proiect: 3.523.454,27 euro
Programul
operațional
capital
uman - POCU - program operațional
regional
de
dezvoltare
locală
plasată
sub
responsabilitatea
comunității.
Obiectiv:
Proiectul,
realizat
în
colaborare cu Asociaţia Grupul de
Acțiune Locală STRATEGAL, are ca
scop
promovarea
dezvoltării
durabile a teritoriului Municipiului
Galați prin intervenții în zonele
urbane marginalizate.
Valoare proiect: 500.000 euro
Centrul Digital pentru Femei
Obiectiv:Proiectul
presupune dotarea unei săli din
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
a
Municipiului
Galați
cu
10
calculatoare,
1
imprimantă,
1
videoproiector, cu ajutorul cărora se
vor desfășura cursuri de inițiere în
utilizarea calculatorului
Valoare proiect: 60.000 euro.

51

SIGURANȚA
CETĂȚEANULUI

8

Poliția Locală Galați, instituție publică de interes
local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea
primarului municipiului Galați, reprezintă prin
statutul său, 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
vizează 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 Galaţi; prezența la manifestările
organizate de Primăria municipiului Galați, precum
și participarea, împreună cu alte autorităţi
competente, la asigurarea climatului de ordine
publică.

Poliția Locală Galați își desfășoară activitatea în domeniile ordinii și siguranței
publice, circulației pe drumurile publice, controlului activităților comerciale, protecției
mediului, disciplinei în construcții și afișajului stradal, precum și al evidenței
persoanelor, având ca structură principală de coordonare a activităților și sprijin,
Serviciul Bază de Date, Dispecerat și Monitorizare Video.

Activități preventive și de constatare
În anul 2019, personalul Poliției Locale Galați a desfășurat 14.785 activități
preventive de patrulare, 8.128 acțiuni și controale și a intervenit pentru soluționarea
unui număr de 10.120 sesizări ale cetățenilor, 5.773 dintre acestea fiind sesizări
telefonice. Pe timpul acestor activități au fost constatate încălcări ale actelor
normative fiind aplicate 24.749 sancțiuni contravenționale în valoare de 7.710.567
lei și confiscate bunuri în valoare de 51.925 lei.

Constatarea faptelor de natură penală
În anul 2019, principalele constatări de natură infracțională au fost în număr de 318,
persoanele identificate, documentele întocmite și bunurile ridicate/folosite la
comiterea infracțiunilor fiind predate, pentru continuarea cercetărilor, polițiștilor din
cadrul I.P.J Galați. În ceea ce privește infracțiunile de contrabandă constatate, au
fost predate autorităților competente 18.300 țigarete în vederea ridicării pentru
confiscare. Totodată, în baza art. 6, lit. j din Legea nr.155/2010, republicată - Legea
Poliției Locale au fost puse în executare 173 mandate de aducere, emise de către
instanțele de judecată sau organele de urmărire penală (procurori și organele de
cercetare ale poliției judiciare). Pe genuri, situația infracțiunilor constatate se
prezintă astfel:
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Ca urmare a constatărilor de natură
penală sau contravențională rezultate,
au
fost
instituit
măsuri
complementare,
precum
și
alte
activități conexe, respectiv întocmirea
documentației pentru autovehiculele
abandonate (76) notificări întocmite
(307), dispozitive instituite (424),
solicitări/interogări
bază
de
date
pentru verificări persoane și auto
(20.308), solicitări/interogări baza de
date prin Poliția Română (1.009),
afișări
efectuate
(2.223),
invitații
evidența persoanelor înmânate (4.643).
Pe parcursul anului 2019, s-au aplicat
sancțiuni contravenționale în baza
următoarelor acte normative:
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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, sprijiniți de efective ale Serviciului
Intervenție Rapidă și Transport Valori. În perioada de referință, personalul acestor
structuri a efectuat în zona de competență 11.633 de patrulări astfel: pedestre
(3.605), auto (7.331), iar în colaborare cu personalul altor instituții (697). Totodată sau derulat 578 de acțiuni cu caracter preventiv de menținere a ordinii publice. A fost
aplicat un număr de 17.648 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.430.320 lei,
fiind ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 13.382 lei. Totodată, au fost
constatate 259 fapte de natură penală.

Siguranță rutieră și
dirijare trafic
În domeniul circulației rutiere, polițiștii
locali au pus în aplicare Planul de
măsuri „Siguranța în trafic 2019” și au
desfășurat
în
general
activități
preventive constând în 2.051 patrulări
auto cât și 824 acțiuni specifice, din
care: cu efective proprii (578) și în
colaborare cu personal din alte
instituții (246). Au fost înregistrate
4.983
sancțiuni
contravenționale,
valoarea amenzilor fiind de 1.390.307
lei.
Totodată,
au
fost
aplicate
8.901 puncte penalizare persoanelor
care au încălcat reglementările rutiere.

Disciplina în construcții
și protecția mediului
În anul 2019, au fost soluționate
935 sesizări, ocazie cu care au fost
constatate 266 fapte contravenționale
și
au
fost
aplicate
amenzi
contravenționale în valoare totală de
596.500 lei. Totodată, au fost dispuse
și măsuri complementare, respectiv: de
sistare a lucrărilor (33), intrarea în
legalitate prin obținerea autorizației de
construire
(238),
desființarea
construcțiilor
executate
ilegal
și
aducerea
terenului
proprietatea
municipiului Galați la starea inițială
(22).
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Evidența Populației
Serviciul Evidența Persoanei Galați are ca principal obiect de activitate eliberarea
actelor de identitate, sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru
eliberarea actelor de identitate, schimbarea domiciliului și acordarea vizei de
reședință, în conformitate cu prevederile legale.
În prezent, cetățenilor români li se eliberează cărți de identitate sau după caz, cărți
de identitate provizorii. În anul 2019, a fost Introdusă posibilitatea de plată prin SMS
a taxelor privind evidența persoanelor, având ca rezultat simplificarea metodelor de
plată a taxelor specifice și suplimentarea alternativelor de plată (numerar,
ghișeul.ro). Astfel, de la lansare în data de 01.08.2019 și până la 31.12.2019, au fost
achitate 1.309 taxe prin SMS. Totodată, au fost stabilite termene cât mai scurte (2 - 5
zile) pentru eliberarea actelor de identitate.
5,000
În anul 2019, au fost înregistrate
4211
40.640 cereri pentru eliberarea
3828
actelor de identitate, fiind emise
4,000
36.217 cărți de identitate, 3.044
cărți de identitate provizorii și
1.544 reședință.
3,000
În
vederea
actualizării
componentei locale a Registrului
Național
de
Evidență
a
Persoanelor au fost operate 5.231
comunicări de naștere, 3.706
comunicări
de
deces,
209
comunicări de modificări privind
statutul civil, 629 comunicări
divorț și 3.955 comunicări CRDS.
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Control activități comerciale și evidența persoanelor
În domeniul controlului activităților comerciale, 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 organizat un
număr de 2.608 controale, după cum urmează: la societăți comerciale (1.137), la
persoane fizice (419), alte controale (1.052). Totodată, au fost desfășurate și
activități preventive constând în 7 acțiuni specifice cu efective proprii.
Pe linia evidenței persoanelor s-a cooperat foarte bine 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 înmânate 4.643 invitații. De asemenea, a fost
afișat la domiciliul contravenienților un număr de 533 procese–verbale.
În urma acțiunilor și controalelor efectuate, au fost constatate 1.576 fapte
contravenționale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 1.083.040 lei. Au fost ridicate
în vederea confiscării bunuri (tutun, alcool, produse alimentare și nealimentare) în
valoare de 38.453 lei și a fost suspendată activitatea pentru 7 agenți economici.

Biroul Juridic și evidență contravenții
A fost înregistrat pe rolul instanțelor de judecată un număr de 534 litigii în care
Poliția Locală Galați a fost parte, litigii care au avut ca obiect plângeri
contravenționale, litigii privind funcționarii publici, anulare act administrativ sau
răspundere civilă delictuală. Consilierii juridici din cadrul biroului au desfășurat în
această perioadă activități de reprezentare a Poliției Locale Galați în fața instanțelor
de judecată și au înaintat instanțelor competente 89 cereri de chemare în
judecată, 32 cereri de apel/recurs, 444 întâmpinări, 26 răspunsuri la întâmpinări,
188 adrese, precizări și concluzii scrise. Totodată, au fost scanate și transmise
instanțelor de judecată conform protocolului încheiat între Curtea de Apel Galați și
Poliția Locală Galați, 716 documente juridice.

Apărare și Protecție civilă
În cursul anului 2019, Biroul Apărare și Protecție Civilă a desfășurat între altele,
următoarele activități: completarea sistemului de alarmare publică al municipiului
Galați prin achiziția a 2 sirene electronice de alarmare publică, menținerea în
permanentă stare de operativitate a sirenelor electrice și electronice de alarmare
publică ale municipiului Galați, menținerea în permanentă stare de operativitate a
adăposturilor special amenajate de protecție civilă aflate în patrimoniul municipiului
Galați, culegerea de informații specifice protecției civile, prelucrarea lor și
actualizarea permanentă pe baza acestora a tuturor planurilor operative, de răspuns
la riscurile specifice identificate la nivelul municipiului Galați: Planul de analiză și
acoperire a riscurilor, Planul de evacuare în situații de urgență, Planul de răspuns la
risc seismic, Planul de răspuns la risc chimic, Planul de răspuns la risc radiologic,
Planul de răspuns la risc în caz de epidemii și de asigurare a asistenței medicale de
urgență, Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale,
Planul de intervenție la incendiu, Planul de evacuare în caz de incendiu, Evaluarea
riscului de arson, Planul de măsuri pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate
asupra populației, Planul de pregătire în situații de urgență.

GALAȚI - UN POL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
ȘI NAȚIONALĂ
S-au concretizat în anul 2019 foarte multe
proiecte de anvergură care au schimbat fața
orașului. Galațiul devine în fiecare zi mai
modern și mai prietenos. Am arătat și în
raportul pe acest an cum s-au cheltuit banii
municipalității,
cu
grijă
pentru
fiecare
segment
al
vieții
socio-economice,
accentuând faptul că municipalitatea a reușit
să atragă și finanțări europene consistente
pentru investiții de anvergură, iar acest lucru
înseamnă dezvoltare.
Am modernizat școli, am anvelopat blocuri,
am refăcut cele mai importante artere,
incluzând trotuare, amenajarea parcărilor
aferente, a pistelor pentru bicicliști și a
spațiului verde. Am reușit să ajungem în
majoritatea cartierelor, am modernizat locuri
de joacă existente și am amenajat altele noi.
Am continuat să demolăm vechile garaje și
am amenajat noi locuri de parcare. Prima
parcare supraetajată va fi dată în folosință în
curând, Plaja Dunărea este în plin proces de
reabilitare, la fel Pasajul Dunărea și strada
Domnească. Am achiziționat mijloace de
transport în comun nepoluante, troleibuze,
tramvaie, autobuze și minibuze noi, iar cele
trei spitale din subordine sunt beneficiare ale
unor proiecte importante care au în vedere
reabilitarea, extinderea și dotarea.
Toate acestea au fost realizate pentru oameni,
pentru noi toți, și doresc să le mulțumesc
gălățenilor și pe această cale pentru încredere
și pentru răbdare, deoarece multe lucrări
presupun și un disconfort temporar.
Dar modernizarea orașului din temelii, pornind
de la arterele principale și continuând cu cele
secundare și amenajările din cartiere au
transformat Galațiul într-un oraș prietenos și
pentru oaspeți, cei peste 15.000 de studenți
care învață la cele două universități fiind parte
a comunității. Perspectiva așadar se schimbă,
vom finaliza proiectele începute și vom
continua să transformăm Galațiul într-un oraș
al viitorului.
Înnoiesc angajamentul și convingerea că vom
reuși să transformăm orașul într-unul modern,
primitor și sigur, într-un pol de dezvoltare
regională și națională și că ne vom putea baza
și de aici încolo pe sprijinul comunității.
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