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CAP.1  MUNICIPIUL GALAȚI 

 
1.1 PREZENTARE GENERALĂ 

 
 Din punct de vedere geografic, Municipiul Galaţi este situat la limita de sud - est a 
teritoriului României pe malul stâng al Dunării, în apropierea punctului unde cursul fluviului îşi 
schimbă brusc cursul de pe direcţie sud - nord, pe direcţie vest - est, fiind bordat de ape de 
suprafaţă şi anume: la nord - est şi la est - de râul Prut şi Lacul Brateş; la sud - de fluviul 
Dunărea; la sud - vest - de râul Siret. În partea de vest, intravilanul municipiului Galaţi include 
arealul pe care se dezvoltă Combinatul Siderurgic SC ArcelorMittal Galaţi SA, reprezentat de 
dealurile Smârdanului. Unitatea geografică majoră care se regăseşte pe teritoriul administrativ 
al Municipiului Galaţi este Podişul Moldovei, şi anume, extremitatea sud-estică a Câmpiei 
Covurluiului. 
 Din punct de vedere administrativ, Municipiul Galaţi este situat în partea de sud - est a 
judeţului Galaţi, fiind amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor Siret şi Prut în fluviul 
Dunărea. Intravilanul existent al municipiului cuprinde o suprafaţă de 5.856,43ha, iar 
suprafaţa teritoriului administrativ este de 24.363,37 ha, aceasta incluzând şi Lacul Brateş.  

 Vecini:  
- la E: râul Prut spre Republica Moldova;  
- la SE: fluviul Dunărea spre judeţul Tulcea;  
- la S: râul Siret, spre UAT Vădeni din judeţul Brăila; 
- la V: UAT Sendreni, UAT Smârdan, UAT Vânători şi UAT Tuluceşti din judeţul Galaţi;  
- la N: UAT Tuluceşti din judeţul Galaţi. 

 Galaţiul este situat în regiunea de Sud Est, fiind al 8-lea oraş din ţară ca număr de 
locuitori. Este situat la graniţa cu Republica Moldova. 

 Municipiul Galaţi este traversat de drumurile naţionale DN2B, care leagă oraşul Buzău 
de Galaţi, DN22B situat pe digul dintre Galaţi şi Brăila şi DN 26 care leagă oraşul Galaţi de 
Bârlad, practic de regiunea Nord Est. Drumul European E 87 tranzitează oraşul. Gările 
Galaţiului se află pe magistrala 700 şi aparţin de Regionala T.C.F. Galaţi. Nu există aeroport, 
cel mai apropiat este la Bucureşti (220 km). Există un aerodrom utilitar în nordul oraşului 
(Baza Pegas Galaţi), folosit în scopuri utilitare, sportive şi de agrement. Galaţi este singurul 
port fluvial şi maritim pe canalul de trafic pe coridorul VII. Complexul portuar este alcătuit din 
Portul Docuri, Portul Bazinul Nou, Portul Comercial Vechi şi Portul Mineralier. 
 

CAP.2 OBIECTIVE, STRATEGII ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE 
 
2.1  POLITICA PRIVIND INVESTIȚIILE 

Galați va fi polul central al Euroregiunii Dunărea de Jos din punct de vedere al 
investițiilor, învățământului și cercetării, transportului intermodal-naval, feroviar și rutier. 
Galați va deveni al doilea oraș mare din România  în ceea ce privește dezvoltarea economică, 
cu impact minimal asupra mediului.  

Galați va fi centru urban funcțional, atractiv și sigur pentru a locui, învăța și munci, cu 
infrastructură modernă și ecologică, administrat de autorități competente, eficiente și 
deschise către parteneriat, cu cetățeni responsabili și educați. 

Au fost stabilite 5 direcții strategice: 
 Creșterea competitivității economice; 
 Dezvoltarea urbană; 
 Reducerea poluării, riscurilor naturale și promovarea turismului; 
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 Reducerea disparităților teritoriale; 
 Dezvoltarea capacității admistrative. 

Programul de Investiţii al Primăriei Municipiului Galați a fost stabilit în confomitate cu 
direcțiile strategice menționate și s-a derulat prin intermediul Direcţiei Generale de Investiții și 
Lucrări Publice.  
 

 RECEPTII 2016    
1. Remediere accident tehnic strada Stadionului 552.995,20 Buget local Suprastructura: 

956,60 mp. 
2. Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 

Micro 38,bl.N12-K3-N11-O3 
343.029,7 Buget local 

 
CEC 

Amenajare teren=425mp. 
Dotari=14buc. 

3. Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 
Tiglina I,bl.B2-D2 

532.012 Buget local 
 
CEC 

Amenajare teren=220mp. 
Dotari=17buc. 

4. Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 
Tiglina I,bl.I7-B4 

238.046,10 Buget local 
 
CEC 

Amenajare teren=203mp. 
Dotari=9buc. 

5. Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 
cartier Aurel Vlaicu,bl.L1A-P5 

388.333,04 Buget local 
 
CEC 

Amenajare teren=300mp. 
Dotari=14buc. 

6. Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 
cartier Aurel Vlaicu,bl.J3 

231.936,4 Buget local 
 
CEC 

Amenajare teren=214mp. 
Dotari=8buc. 

7. Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 
cartier Aurel Vlaicu,bl.S9 

248.506,6 Buget local 
 
CEC 

Amenajare teren=270mp. 
Dotari=8buc. 

8. Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 
Micro 19,bl.P1-I1-I2 

245.514,86 Buget local 
CEC 

Amenajare teren=312mp. 
Dotari=9buc. 

9. Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 
Micro 20,bl.E1-D1-A6 

684.911,04 Buget local 
 
CEC 

Amenajare teren=1.276mp. 
Dotari=21buc. 

10 Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 
Micro 20,bl.E1-D1-J3 

220.780,24 Buget local 
 
CEC 

Amenajare teren=208mp. 
Dotari=10buc. 

11 Amenajare locuri de joaca 10 amplasamente 
Siderurgistilor Vest,bl.7A-7D 

412.743,8 Buget local 
 
CEC 

Amenajare teren=600mp. 
Dotari=11 buc. 

12 Centru de zi pentru copii cu autism 1.395.524 Buget local 
Fonduri 
structurale 

 

13 Platforma betonata la Gradinita cu Program 
Prelungit nr.51Motanul Incaltat 

92.732,67 Buget local  Platforma betonata=690mp. 

14 Reabilitare Colegiul Economic Virgil Madgearu 1.234.047 
1.004.945 
229.101 

Buget local 
Fonduri 
structurale 

Rezistenta 
sarpanta=1.400mp. 
Arhitectura=6.415mp. 
Instalatii sanitare=358ml. 
Instalatii termice=1.168ml. 

15 Reabilitare conducta distributie apa potabila Dn 
400 mm pozata in canal de beton necirculabil 
pe strada Stadionului,strada Savinesti-Micro 
21,b-dul Dunarea –Micro 20 

634.279 Buget local 
 
CEC 

Conducta apa PEHD =327 
ml. 

16 Modernizare strada Rizer 6.123.492 Buget local Suprastructura=10.100 mp. 
Retea apa=442 ml. 
Retea canalizare=899 ml. 

17 Centrul multifunctional Help-Modernizare 
Cantina de Ajutor Social 

154.255 
1.335.398 

Buget local 
 

Arhitectura 1.350 mp. 
Instalatii climatizare-1buc. 
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Fonduri 
structurale 

Instalatii ventilare-1buc. 
Instalatii termice490ml. 
Instalatii sanitare408ml. 
Instalatii electrice-1.090ml. 
Utilaje si echipamente 
tehnologice-35buc. 

18 Cresterea performantei energetice a blocurilor 
de locuinte C11,C12,D8,aferente Asociatiei de 
Proprietari nr.257 

2.309.780 Buget local 
Fonduri 
structurale 

 

19 Faleza pentru copii 1.140.958 Buget 
local 

Centru de joaca si 
dezvoltare fizica pentru 
copii 

20 Consolidare Gradinita cu program prelungit 
nr.45 Parfumul Teilor Galati 

605.788,72 Buget local Sarpanta 
Instalatii electrice-1.188 ml. 
Instalatii sanitare-112 ml. 
Arhitectura-750 mp. 
Trotuar-32 ml. 

21 Modernizare str. Democratiei 3.146.228 Buget local  Suprastructura=6.174 mp. 
Retea canalizare=630ml. 
Retea apa=630ml. 
Terasamente=460 mc. 

22 Modernizare strazi Valea Orasului-strada 
Dacului, strada Sindicatelor 

3.170.266 Buget 
Local 

 

23 Centrala termica Scoala Gimnaziala nr. 13 550.480,12 Buget local  
24 Centrala termica Liceul teoretic Dunarea 550.283,70 Buget local  
25 Construire locuinte sociale Micro 17-11 blocuri 2.464.572 

32.188.232 
Buget local 
CEC 

Bl.M01-M11 

26 Modernizare strazi cartier Traian nord-zona 
estica 
Str.Libelulei,str.Dropiei,str.Rachitei,str.Graurulu
i,str.Zambilelor,str.Sulfinei,str.Privighetorii,str.T
ufanelelor,str.Caprioarei 

1.524.254 Buget local Retea canalizare 263ml. 
Retea apa1.300 ml. 
Str.Libelulei-
suprastructura=211mp. 
Trotuare=148 mp. 
Str.Dropiei 
suprastructura=310mp. 
Trotuare=229 mp. 
Str.Rachitei 
suprastructura=420mp. 
Trotuare=300 mp. 
Str.Graurului 
suprastructura=529mp. 
Trotuare=370 mp. 
Str.Zambilelor 
suprastructura=756mp. 
Trotuare=546 mp. 
Str.Sulfinei 
suprastructura=1653mp. 
Trotuare=551mp. 
Str.Privighetorii 
suprastructura=792mp. 
Trotuare=396mp. 
Str.Tufanelelor 
suprastructura=808mp. 
Trotuare=491mp. 
Str.Caprioarei 
suprastructura=641mp. 
Trotuare=240 mp. 

27 Punct conexiuni post transformare camine A si 
B, Colegiul Aurel Vlaicu 

160.456,0 Buget  
local 
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28 Contorizare camine A,B, si F Colegiul Tehnic 
Aurel Vlaicu 

431.332,49 
519.881,88 

Buget local  

29 Modernizare parc Oraselul Copiilor, Tiglina I 3.391.542,
04 

Buget local 
CEC 

Amenajare teren=11.160 
mp. 
Teren sport=392mp. 
Stalpi=20buc. 
Retea canalizare=62ml. 
Retea apa=2.614ml. 
Zona caini=265,4mp. 
Zona verde=6.319,50 
Covor cauciuc 
antitrauma=2.051 mp. 

30 Modernizare strada Mihai Bravu, intre strada 
Basarabiei si gara C.F.R. 

6.005.410,
32 

Buget local 
 
BERD 
 

L=2.531 ml. 
refacere sistem rutier=7.180 
mp. 
alimentare cu apa=1.782 ml. 
borduri=2.531 ml. 
refacere trotuare=3.894mp. 

31 Sisteme inteligente pentru managementul 
traficului in vederea cresterii fluentei si 
sigurantei circulatiei 

17.448.726
,95 
2.161.979,
30 

Buget local  

32 Modernizare strada Traian intre strada Brailei si 
Metro(retele apa-canal), obiect II,,Reabilitare 
retele de apa potabila si canalizare tronson 
strada Dumbrava Rosie –Parc Rizer, inclusiv 
strada Al.Macelaru’’ 

3.950.200,
24 

 Desfacere-refacere sistem 
rutier,1420mp. 
Retea apa si bransamente 
Dn200,Dn110,Dn32, 
Dn40=4.312ml. 
Retea apa Fd, Dn 600=876 
ml. 
Retea canalizare +racord Dn 
300,Dn400,Dn200, 
Dn160=2.446ml. 

33 Alimentare cu energie electrica locuinte sociale 
cartier Micro 17 

2.857.923,
79 

Buget local 
 
CEC 

Alimentare cu energie 
electrica locuinte sociale 
cartier Micro 17,Galati 

34 Amenajare Parc Micro 18 1.228.580,
65 

Buget local 
 
CEC 

-amenajare teren 
-alei necarosabile din 
pavele=1.152 mp. 
-Plantari spatii verzi 
-retea canalizare 135ml. 
-retea apa=145ml. 
-fantana =1buc. 
-dotari-66buc. 

35 Modernizare strazi in municipiul Galati, strada 
Clabucet 

442.909,24 
275.198,10 

 Suprastructura 
carosabil=521 mp. 
Retea canalizare=131 ml. 

36 Modernizare strazi Micro 17, etapa II:strada 
Predeal,strada Casin, strada Prunari, strada 
Namoloasa,strada Brasov,strada Caraiman 

5.801.032,
15 

Buget local 
 
CEC 

Str.Predeal:Sc=1.070mp. 
Retea 
apa=135ml.Fd=100mm 
Retea canalizare=110ml. 
Str.Casin,Sc=3.403 mp. 
Retea apa=775 
ml.Fd=100mm 
Retea canalizare,l=430ml. 
Str.Prunari,Sc=1.492 mp. 
Retea canalizare=246 ml. 
Str.Namoloasa,Sc=2.660mp. 
Retea 
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apa=430ml.Fd=100mm 
Retea canalizare,l=145 ml. 
Str.Brasov,Sc=2.971mp. 
Retea 
apa=360ml.,Fd=100mm 
Str.Caraiman,Sc=1.960mp. 
Retea 
apa=240ml.,Fd=100mm 

37 Amenajare loc de joaca Siderurgistilor Vest, 
aferent bl.11D-11E-11C 

375.535,92  Infrastructura=504mp. 
Dotari=19buc. 

38 Amenajare loc de joaca Siderurgistilor Vest, 
aferent bl.11B-11E-11C 

281.945,41  Infrastructura=421mp. 
Dotari=20buc. 

39 Amenajare loc de joaca Micro 17, aferent bl.B3-
N2 

195.617,68  Infrastructura=302,15mp. 
Dotari=16buc. 

40 Amenajare loc de joaca Micro 20, aferent 
bl.A11-H1-H2 

212.107,63  Infrastructura=221mp. 
Dotari=14buc. 

41 Amenajare loc de joaca Micro 21, aferent 
bl.M4-L6 

241.441,23  Infrastructura=323mp. 
Dotari=17buc. 

42 Amenajare loc de joaca Mazepa, aferent bl.B1-
C 

71.961,8  Infrastructura=180mp. 
Dotari=7buc. 

43 Amenajare loc de joaca Tiglina I, aferent bloc 
C20 

278.966,34  Infrastructura=340mp. 
Dotari=16buc. 

44 Amenajare loc de joaca, Tiglina II, aferent bl.B2-
E5 

214.616,50  Infrastructura=380mp. 
Dotari=15buc. 

45 Reabilitare si modernizare puncte termice –
Sistem de dispecerizare si monitorizare al 
punctelor termice 

4.488.054,
12 

 Echipamente dispecerizare 
si monitorizare puncte 
termice 
Sala server si  cele 4 statii de 
lucru 

46 Amenajare loc de joaca Micro 40, aferent 
bl.O1-T1 

223.398,6  Infrastructura=439mp. 
Dotari=13buc. 

47 Amenajare loc de joaca Micro 16, aferent bl.A1-
A2 

692.142,77  Infrastructura=919,2mp. 
Dotari=28buc. 

48 Amenajare loc de joaca Micro 16, aferent bl.C6-
C7 

684.917,51  Infrastructura=761mp. 
Dotari=29buc. 

49 Amenajare parcela Cimitir Sf.Lazar 302.218,40 Buget local Conducta canalizare=38ml. 
Retea apa=115 ml. 
Suprastructura 
alei+rigola=400mp. 

50 Reparatii capitale instalatii electrice Grup Scolar 
Sfanta Maria 

372.782,80 Buget local Instalatii electrice 

51 Campus Colegiul Al.I.Cuza corp A(Scoala nr.7)-
lucrari de remediere 

156.064,82 Buget local Reparatii atic 

52 Consolidare imobil strada Al.I.Cuza nr.30-
centrala termica  

46.599,12 Buget local Centrala termica 

53 Sistem iluminat Patinoar,Galati 315.318,96 Buget local Corp de iluminat=102 buc. 
54 Modernizare Baia Comunala –bazin de inot, 

corpurile:corp intrare, corp legatura bazin, corp 
A demisol, corp B 

4.761.627,
68 
8.120.227,
82 
11.238.891
,72 

 Corp intrare,corp de 
legatura,corp 
bazin=1.186,69 mp. 
Corp A si sauna,instalatii 
interioare=496,81mp. 
Corp B+instalatii 
interioare=230mp. 
Sistematizare 
verticala=469mp. 
Retele exterioare 
incinta=736ml. 
Imprejmuire incinta=31ml. 
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 Desfiintare imobil aferente largire strazii 
Traian 

   

1. Desfiintare imobil strada Traian nr.8 47.502,20 Buget local Desfiintare imobil +deviere 
bransament gaze imobil  
strada Traian nr.8 

2. Desfiintare partiala imobil strada Traian nr.28, 
etapa I 

30.320,64 Buget local Desfiintare partiala imobi 
strada Traian nr.28, etapa I 

3. Desfiintare partiala imobil strada Traian nr.28, 
etapa II 

21.102,5 Buget local Desfiintare partiala imobil 
strada Traian nr.28, etapa II 

4. Desfiintare partiala imobil  (corp A) strada 
Traian nr.10 

34.373,76 Buget ocal Desfiintare partiala imobil 
corp A strada Traian nr.10 

5. Desfiintare partiala corp A imobil strada Traian 
nr.12 

64.726,14 Buget local Desfiintare partiala imobil 
strada Traian nr.12 

6. Desfiintare partiala corp A imobil strada Traian 
nr.14 

27.042,85 Buget local Desfiintare partiala imobil 
strada Traian nr.14 

7. Desfiintare partiala corp A imobil strada Traian 
nr.20 

53.901,95 Buget local Desfiintare partiala imobil 
strada Traian nr.20 

8. Desfiintare partiala corp A imobil strada Traian 
nr.34 

63.928,39 Buget local Desfiintare partiala imobil 
strada Traian nr.34 

9. Desfiintare imobil strada Traian nr.24 31.181,31 Buget local Desfiintare imobil strada 
Traian nr.24 

10 Desfiintare imobil strada Traian nr.52 59.315,57 Buget local Desfiintare imobil strada 
Traian nr.52 

11 Desfiintare imobil corp A+corp B strada Brailei 
nr.18 

116.539,08 Buget local Desfiintare partiala imobil 
strada Traian nr.18 

12 Desfiintare partiala imobil strada Basarabiei 
nr.35 

112.918,13 Buget local Desfiintare partiala imobil 
strada Basarabiei nr.35 si 
lucrari de consolidare 
tronson cu scara de acces , 
demolare , consolidare 
arhitectura, imprejmuire 

 Desfiintare imobile cu risc de prabusire (clasa I 
de risc seismic) 

   

1. Demolare imobil strada Dogariei nr.88 72.254,38 Buget local  
2. Demolare imobil strada N.Alexandrescu nr.57 52.016,52 Buget local  
3. Demolare imobil strada Posta Veche nr.202 37.052,22 Buget local  
4. Demolare imobil strada Razboieni nr.64 10.508,76 Buget local  
5. Demolare imobil strada Eroilor nr.28 87.997,28 Buget local  
6. Demolare imobil strada Al.I.Cuza nr.23 144.120,35 Buget local  

 
Serviciului Construcţii, Dezvoltări şi Întreţinere Străzi  
Serviciul Construcţii Dezvoltări şi Întreţinere Străzi, a fost coordonat şi organizat cu 

respectarea prevederilor legale şi a indicatorilor de calitate, a termenelor şi parametrilor 
cantitativi, calitativi şi a protecţiei mediului. 

Reparaţii covor asfaltic  
Prestatori: SC Citadina `98 SRL   
In vederea îmbunătăţirii circulatiei auto şi fluidizării acesteia, s-au executat lucrări de 

readucere la starea iniţială a zonelor aferente blocurilor din Micro 20. Lucrările au constat în: 
-reparare covor asfaltic, înlocuire borduri, reparare si crearea de noi locuri de parcare şi 

reparare trotuare; 
-valoarea lucrărilor executate a fost 1.920.790 lei cu TVA lei şi reprezintă:  suprafaţă  

carosabila - 5450 mp., trotuare - 5632 mp şi parcări - 12905 mp (277 loc. parcare) 
S-au executat lucrări de reparaţii pe suprafeţe izolate la sferturile de con, Viaduct SIDEX, 

de către S.C. Servland S.R.L., în valoare de 465.000 lei şi; lucrări de remediere ravenă la taluz 
Micro 20, zona Cozamin, executate de S.C. Imagistic Romcons S.R.L., în valoare de 479.055 lei. 
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Balastări 
Prestator: SP Ecosal 
S-a intervenit pentru repararea carosabilului pe străzile: Nicolae Labiş şi Depoului,  între 

poarta Menarom şi intersecţia cu str. Locomotivei, pe o suprafaţă de 11.000 mp.  
Parcări 
Prestator: SP ECOSAL 
Deoarece oraşul se confruntă cu o lipsă acută de locuri de parcare, în anul 2016 s-au 

executat 1250 locuri de parcare, în cartierele Micro 17, zona Penny şi zona blocurilor N2 – A2; 
Micro 14, zona blocurilor PM1 – PM2 – PM3 – PM4; Micro 19, zona blocurilor O1 – T1; Micro 
40, zona spate Cinematograf „Flacăra”; pe străzile Saturn, între bl. I6 – B4; Davilla, zona bl. 
CD4; Alex. Cernat, zona vis-a-vis de Inspecţia în Construcţii, V. Vâlcovici, zona bl. G12 – J5. 

Reparaţii trotuare 
Prestator: SP Ecosal 
Pentru o mai bună circulaţie pietonală s-a intervenit la repararea trotuarelor astfel: 
- trotuare asfalt: în cartierele Dunarea şi Ţiglina I, str. Brăilei (pe zonele Micro 18-19 şi      

Mazepa I), Bdul. Marea Unire, Cartier Aurel Vlaicu, centru, Siderurgiştilor Vest, Micro 38, 
Micro 39, Bdul. Galaţi (între Bdul. Dunărea şi Selgros) – însumând o suprafaţă de  41300 mp şi 
o valoare de 398.000,00 lei; 

- trotuare dalate: str. Brăilei zona Spital Judeţean, Portului, Mazepa II, însumând o 
suprafaţă de 250 mp şi o valoare de 67.500,00 lei. 

Frezări, plombări şi accidente teren 
Prestator: SP Ecosal 
Pentru a imbunătăţi circulaţia autovehiculelor pe străzile din Municipiul Galaţi au fost 

executate lucrări de frezare şi asfaltare (plombe), în valoare de  aproximativ 10.000.000 lei. 
De asemenea, s-a intervenit punctual acolo unde au apărut, din diverse motive, 

accidente de teren, în valoare de aproximativ 3.076.000 lei.  
Siguranţa circulaţiei 
Prestator: SP Ecosal 
Furnizor: SC Vesta Investment SRL 
În anul 2016, s-au executat lucrări de marcaje rutiere pe străzile cu îmbracăminte 

asfaltică din Municipiul Galaţi. Lucrările au început în data de 11.05.2016 şi au fost finalizate în 
luna septembrie 2016, în valoare de 961.000 lei; 

Au fost reparate si montate indicatoare rutiere şi elemente de siguranţa circulaţiei, în 
valoare de 283.000 lei. 

S-au achizitionat indicatoare rutiere şi elemente de siguranţa circulaţiei, în valoare de 
154.400 lei. 

Obiectivele propuse la nivelul Direcţiei Generale Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări 
Publice pentru anul 2017 sunt: 

Construcții, dezvoltări și întreținere străzi 
Lucrări noi 
- sistematizarea traficului rutier în vederea sporirii fluenţei, prin instituirea de sensuri 

unice si eliminarea virajului la stânga, pâna la prima intersectie semaforizată sau primul sens 
giratoriu; 

- treceri de pietoni denivelate pe Bdul. Marea Unire, în zonele cu risc de producere de 
accidente rutiere (în colaborare cu Poliţia Rutieră);  

- va continua realizarea de marcaje clasice, dar se vor realiza si marcaje cu vopsea 
termoplast; 

- pentru evitarea accidentelor rutiere şi protejarea atât a conducătorilor auto, precum şi 
a pietonilor este necesară efectuarea de lucrări rutiere specifice: tratamente antiderapante, 
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instalări de parapete de protecţie pentru pietoni montate la bordură etc, de asemenea, se are 
în vedere sporirea siguranţei circulaţiei (scuar, balustrazi, covor antiderapant etc); 

- pentru evitarea blocării străzilor în urma producerii unui eveniment rutier, se vor lua 
măsuri de degajare a carosabilului; 

- refacere sens giratoriu zona Talcioc; 
- executare marcaj rutier (banda specială) pentru transport în comun; 
- prin zonarea oraşului se urmăreşte inventarierea stării tehnice a sistemului rutier din 

municipiul Galaţi (inventarea se va face pe categorii de lucrări şi estimarea valorică a 
acestora). Aceste date sunt necesare pentru implementarea unui cadru legal de mentenanţă, 
ce se va desfăşura pe o perioadă mai mare de timp; 

- având în vedere ca municipalitatea doreşte o cât mai mare transparenţă privind 
lucrările de intervenţii în domeniul public, pe harta municipiului se vor afişa aceste lucrări în 
timp real (GIS); 

- se continuă lucrările de reparaţii in cartiere, prin reparații curente sistem rutier şi 
resistematizare urbană, in cartier Mazepa I; 

- datorită deselor lucrări de frezare-plombare si colmatare, executate în anii anteriori pe 
Bdul. Dunărea (tronsonul cuprins între str. Brăilei si Bdul. Galaţi) se impune  repararea 
carosabilului, trotuarelor şi amenajarea de noi locuri de parcare; 

- se are în vedere lărgirea străzilor prin crearea de benzi carosabile suplimentare, 
corespunzător traficului şi condiţiilor locale, reamenajarea şi modernizarea de intersectii 
stradale, la acelaşi nivel, prin crearea de benzi carosabile de selectare, virare, stocare, insule 
de dirijare; 

- întrucât sistemul actual de preluare a apelor meteorice necesită suplimentarea gurilor 
de scurgere, în acest sens, se vor suplimenta numărul acestora prin construirea de guri de 
scurgere cu sifon şi depozit; 

- se va remedia accidentul tehnic de pe Faleza superioara si inferioară, din zona Elicei 
(Bdul. Marea Unire); 

- adaptarea trecerilor de pietoni, acolo unde este cazul, pentru persoanele cu deficienţe 
locomotorii (rampe); 

- se vor continua lucrările de întreţinere a taluzului de pe Faleza Dunării; 
- identificarea de noi amplasamente în vederea realizării de noi locuri de parcare; 
- repararea carosabilului prin frezări, plombări, balastări, pavaje; 
- reparaţii la trotuare în cartiere;  
- datorită faptului că Serviciul Investiţii are aprobată procedura de achiziţie publică 

pentru mobilier urban în care sunt incluse şi adăposturile de călători, este necesară 
amenajarea/repararea platformelor destinate amplasării adăposturilor de călători; 

- inventarierea si centralizarea lucrărilor de întretinere şi reparaţii la poduri, pasaje, 
podeţe, ziduri de sprijin etc, aflate in administrarea UAT, in vederea estimării costurilor 
acestor lucrări; 

- se continuă monitorizarea tasărilor la viaduct SIDEX; 
- modificare HCL 125/17.03.2015 Regulamentul de organizare si funcţionare a serviciului 

public de administrare a domeniului public şi privat de interes local al Mun. Galati – prin 
acordarea de permise gratuite institutiilor publice locale, judetene, precum şi a celor 
deconcentrate, aflate in misiune; 

- asigurarea unui cadru legal in vederea realizării contractului de mentenanţă drumuri, 
defalcat pe 4 ani; 

Lucrări specifice, periodice: 
 accidente de teren: avându-se în vedere solicitările petenţilor din anii 2015 – 2016, 

rămase nesoluţionate; 
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 reparaţii prin frezare + plombare + colmatare: reparaţii curente necesare pentru 
întreţinerea străzilor din municipiul Galaţi, precum şi ca urmare a solicitările petenţilor din anii 
2015 – 2016, rămase nesoluţionate; 

 reparaţii trotuare asfalt: reparaţii curente necesare pentru întreţinerea trotuarelor din 
municipiul Galaţi dar şi solicitările petenţilor din anii 2015 – 2016, rămase nesoluţionate; 

 balastări: avându-se în vedere solicitările petenţilor din anii 2015 – 2016, rămase 
nesoluţionate; 

 tasări şi surpări: s-a avut în vedere solicitările petenţilor din anii 2015 – 2016, rămase 
nesoluţionate; 

 montare şi întreţinere indicatoare rutiere şi elemente de siguranţa circulaţiei: ca 
urmare a verificării şi inventarierii în teren a stării în care afla semnalizarea rutieră verticală şi 
orizontală, s-a constatat uzura şi lipsa multora dintre indicatoarele rutiere şi a elementelor de 
siguranţa circulaţiei. Prin urmare, este necesar înlocuirea, repararea şi montarea acestora. 

 marcaje rutiere:  potrivit prevederilor O.G. 195/2002, administratorul drumurilor are 
obligaţia de a efectua marcajele rutiere; 

 achiziţii indicatoare: ca urmare a verificării şi inventarierii în teren a stării în care afla 
semnalizarea rutieră verticală şi orizontală, s-a constatat lipsa multora dintre indicatoarele 
rutiere şi a elementelor de siguranţa circulaţiei. Prin urmare, este necesară achiziţionarea şi 
montarea acestora. 

 Se va înscriere în GIS (prin Banca de Date Urbane) semnalizarea rutieră pe orizontală și 
verticală pentru sistemul rutier al municipiului Galați, urmând a se completa în conformitate 
cu deciziile Comisiei  Municipale pentru Siguranţa Circulaţiei. 

Investiții 
Obiective în derulare 
Modernizare imobil strada Domneasca nr.54 
Sala Sporturilor –masuri suplimentare privind securitatea la incendiu 
Construire locuinte sociala Micro 17-3 blocuri 
Reabilitare conducta de apa strada Stadionului, strada V.Vilcovici, b-dul Dunărea 
Reabilitare conducta de apa strada Al.I.Cuza 
Extindere iluminat public –zona Drum de Centura, Lac Catusa 
Alimentarea cu energie electrica cartier locuinte Micro 17 
Introducere canalizare strada Romana  (strada Brailei-strada Armata Poporului) 
Reabilitare si modernizare puncte termice  
Modernizare strazi Valea Orasului 
Modernizare strada Pictor Isser 
Modernizare strada Traian intre strada Brailei si Metro 
Modernizare strada Anghel Saligny intre strada Basarabiei si strada Gh.Asachi 
Modernizare strada Tecuci 
Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brailei (largire carosabil ) 
Amenajare artera de legatura strada Al.Lapusneanu-strada Rosiori,inclusiv spatii de 

parcare Mazepa I 
Amenajare artera arteră de legatură între b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri 
R.K.Instalatie electrica Gradinita cu Program Prelungit nr.52 ”Camil Ressu” 
Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie-zid de sprijin 
Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie 
Consolidare versant strada Al. I. Cuza nr. 62 
Obiective noi  
Modernizare Parc Eminescu 
Extindere iluminat public in municipiul Galati , etapa II 
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Reabilitare infrastructura de transport inclusiv Viaducte, axa Est-Vest, intrari in Galati 
Reabilitare retea electrica de transport public cu troleibuze 
Resistematizare drum DN2B Tirighina, Galati 
Amenajare parcare si parc Tiglina II, aferent bl.E6 
Modernizare strada Cerealelor, strada Dr.Carnabel intre strada Basarabiei si strada 

V.Alecsandri 
Resistematizare rigola Cimitir Stefan cel Mare 
Modernizare strada Leonida Zamfirescu 
Statie epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir 
Amenajare urbanistica si reabilitare infrastructura strada Brailei 
Modernizare Aleea Pacii (strada Moruzzi nr.74-82) 
Proiecte si finanțări externe 
Proiecte aprobate pentru finanțare europeană 
1. Danube-Black Sea Gateway Region  
Linie de finanțare - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 3 – 

Conectivitatea în Regiunea Dunării, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea sistemelor de 
transport ecologice și sigure și a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane. 

Obiectivele specifice: a) crearea unei platforme de cooperare între părțile interesate 
relevante, pentru a  lucra împreună în vederea dezvoltării regiunii DBS Gateway; b) creşterea 
atractivităţii sistemului de transport pe căile navigabile regiunii DBS Gateway; c) promovarea 
regiunii DBS Gateway dincolo de durata de viață a proiectului, prin facilitarea cooperării pe 
termen lung a tuturor actorilor-cheie în cadrul unei platforme de cooperare instituționalizată. 

Valoare totală -  160.725 euro. 
Data depunerii – 14.11.2016. 
Data aprobării – 08.12.2016. 
Proiecte cu finanțare europeană depuse și aflate în etapa de evaluare 
1. STRATEGAL – Parteneriat public-privat pentru dezvoltare locală  
Linie de finanțare - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa 

Prioritară 5/Obiectivul specific 5.1/ Prioritatea de investiţii 9.vi - ”Sprijin pregătitor pentru 
elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 
locuitori. 

Obiectivul general - implementarea Mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub 
Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în zone urbane marginalizate (ZUM) din municipiul 
Galați, în contextul unei infrastructuri şi a unor servicii slab dezvoltate prin stimularea 
implicării comunităților in dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și 
implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală. 

Valoare totală -  222.587,61 lei. 
Data depunerii – 14.11.2016. 
2. Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G1 aferent Asociației 

de Proprietari nr. 388 din municipiul Galați  
Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 3 - 

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea A – clădiri rezidențiale. 

Obiectivul specific - creşterea performanţei energetice a celor 44 de apartamente ale 
blocului, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin 
reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a 
energiei consumate.  
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Valoare totală - 870.894,21 lei. 
Data depunerii – 15.11.2016. 
3. Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G8 aferent Asociației 

de Proprietari nr. 360 A „Emanuel„ din municipiul Galați  
Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 3 - 

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea A – clădiri rezidențiale. 

Obiectivul specific - creşterea performanţei energetice a celor 41 de apartamente ale 
blocului, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin 
reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a 
energiei consumate.  

Valoare totală - 928.084,36 lei.  
Data depunerii – 15.11.2016. 
Proiecte aflate în etapa de pregătire pentru apeluri lansate sau în curs de lansare  
Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 3 - 

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea A – clădiri rezidențiale. 

 1. Anvelopare clădiri rezidențiale: Blocurile X5 și X6 din Micro 20 și blocul A5, scara 6 din           
Micro 19. 

Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 3 - 
Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice: 

1. Anvelopare unități de învățământ: Școala gimnazială nr. 3; Școala gimnazială 
nr. 22; Școala gimnazială nr. 40. 

2. Îmbunătățire confort termic Cămin C1, Str. Pictor Isser, nr. 2A 
Linia de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 4 - 

Sprijinirea Dezvoltării urbane durabile  
Prioritatea de investiții 4.1. – Mobilitate urbană durabilă: 
 1. Modernizarea străzilor Siderurgiştilor și 1 Decembrie 1918 din municipiul Galați; 
 2. Modernizarea străzilor Traian Vuia, Henri Coandă și George Coșbuc din municipiul 

Galați 
3.Reabilitare infrastructură transport axa Est-Vest, inclusiv viaducte (Calea Prutului) 
4. Achiziționare mijloace de transport nepoluante (tramvaie, troleibuze) 
Prioritatea de investiții 4.2. - Îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor 
1.Regenerarea Uzinei de Apă nr.1 
Prioritatea de investiții 4.4. - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare 

profesională 
1.Reabilitarea Colegiului Tehnic „Paul Dimo„ din municipiul Galați; 
2.Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia„ din municipiul Galați;  
3. Construire Grădiniță cu 8 săli de grupă (Țiglina II); 
4. Construire Grădiniță cu 12 săli de grupă (teren aparținând Școlii gimnaziale nr. 41 din 

municipiul Galați);  
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Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 5 – 
Îmbunătăţirea mediului urban şi    conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural: 

1. Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina-Barboși  
2. Reabilitare Zonă istorică, Municipiul Galați – Reabilitare imobil str. Domnească 

nr. 58 
Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţiile în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 

local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale 

1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al 
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfântul Ioan Galați, cu includerea unei clinici 
ambulatorii specializată în oncologie pediatrică 

2. Reabilitarea , modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii de servicii 
medicale aferente compartimentului de primiri urgente al Spitalului Clinic de Urgenta pentru 
Copii Sfântul Ioan Galați 

Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 - 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în 
educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare: 

1.Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33 „Sf. Dumitru” Galați  
Linie de finanțare – Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” 
1. Rețele de Centre de Informare Turistică în zona Mării Negre 
2.Ghid multimedia privind biodiversitatea și mediul în Municipiul Galați 
 
Propuneri de proiecte cu finanțare europeană 
A fost pregătită lista proiectelor de investiții care urmează să fie priorEtizate de către 

Autoritatea Urbană atunci când se va constitui. Lista cuprinde un număr de 75 de proiecte din 
domeniile infrastructură urbană, educațională, sanitară și socială, evaluate la 300 de milioane 
de euro. 

Sunt urmărite apelurile de finanțare pentru toate programele de finanțare europeană la 
care Municipiul Galați este eligibil, întocmindu-se fișe de proiect, propuneri de parteneriate, 
solicitări de pregătire a documentațiilor tehnico-economice și de proprietate, în vederea 
depunerii în termenul cel mai scurt a cererilor de finanțare pentru a satisface condiția „primul 
venit-primul servit” în procesul de evaluare.  

Obiective conexe 
Colaborare cu verificatori externi pe diverse domenii. 
Parc Viva – documentație concurs de soluții statuie mână; 
SC Apa Canal SA – intâlnire cu reprezentanți conducere pentru: 
preluare drenuri si rigole de scurgere – reparații si intreținere 
str. Română între str. Serei – Movilei – unde este expertiza – pe investiții proprii. 
Soluții de asigurare pământ galben; 
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Imobilele instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Local Galați – rampele de acces 
persoane cu dizabilități să fie practicabile; 

S.P.  Ecosal Galați – dare în administrare a spațiului de depozitare a molozului de la Lacul 
Vânători; 

Ședințe tehnico-economice – dezbatere obiective importante; 
Compartiment evaluare si verificare străzi – cu personal de specialitate construcții;  
Marcare pe carosabil semne de circulație (vopsire) - STOP; 
Faleza Inferioara – modernizare acces: electronic - cu bariere si camere de luat vederi; 
GPS pentru permise de liberă trecere în municipiul Galați (PLT);  
Identificarea unui teren extravilan de aprox. 10000 mp pentru un adăpost de câini 

comunitari; 
Regulament cu privire la circulația în municipiul Galaţi a autovehiculelor şi utilajelor cu 

masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone – propuneri de îmbunătățire – bariere 
electronice, card acces, motoscutere, consultare reprezentanți transportatori și întreprinzători 
care au puncte de lucru pe Faleza Inferioară etc.; 

Amplasamentul ”sălii de box” – str. Domnească– reamenajare – propunere parc; 
Str. Domnească – zona ”sala de box” – refugiu mijloace de transport în comun; 
Transport în comun – str. Brăilei și str. Domnească – amplasarea de adăposturi pentru 

călători în stații; 
Reparare stație pentru transport în comun – capăt tramvai Arcelor Mittal; 
Restructurare urbană; 
Restructurare urbană și reorganizare trafic zona trecere bac; 
Amenajare depozit și seră - în zona din strada Macului nr. 54 de lângă parcarea de tiruri 

a primăriei municipiului Galaţi; 
Extinderea iluminatului public cu instalație de iluminat arhitectural și ambiental la  

patinoarul artificial; 
Cărțile tehnice și urmărirea comportării în timp a construcțiilor; 
Modul de organizare a gestionării petițiilor și relația cu presa; 
Modul de preluare a investițiilor finalizate pentru mentenanță;  
Adaptarea domeniul public accesului persoanelor cu handicap  la imobile cu funcțiunea 

de locuințe.  
 

2.2 POLITICA PRIVIND ACTIVITATEA DE URBANISM– AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
Autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul 

Primăriei Municipiului Galați este reprezentată de Instituția Arhitect Șef, care are ca obiective: 
 Inițierea, implementarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare 

urbană /a documentațiilor de urbanism; 
 Optimizarea și eficientizarea serviciilor prestate urmărind în special satisfacerea 

cerințelor comunității; 
 Participarea activă la stabilirea, îmbunătățirea și inspectarea cadrului legal în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului. 
Printre activitățile desfășurate de Instituţia Arhitect Şef în anul 2016, menționăm: 
 PUZ – Restructurare Urbana Zona Complex Comercial ANCORA-Complex 

Mazepa, Amenajare artera de legatura strada Alexandru Lapusneanu-strada Rosiori, inclusiv 
spatii de parcare. Fundamentarea conditiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publica; 
aprobat prin HCL nr. 147/20.04.2016. 
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 PUZ – Restructurare Urbana. Modernizare strada Traian-intre Metro si strada 
Brailei. Fundamentarea conditiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publica; aprobat prin 
HCL nr. 25/28.07.2016.  

 Programul multianual cu zone de actiune prioritara si Lista de inventariere a 
cladirilor, pentru cresterea calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor in municipiul Galati; 
aprobat prin HCL nr. 228/15.12.2016.  

 Modificarea HCL nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului municipiului – 
aprobata prin HCL nr. 238/15.12.2016. 

 Regenerare urbana prin reconversie functionala a Uzinei de apa nr. 1. 
 Realizarea unei zone de agrement si recreere pentru populatie - 

actiuni/dezbateri publice – sustinute de catre grupuri consultative, intalniri cu organisme si 
persoane interesate.  

De asemenea, s-au emis dispoziții privind atribuirea de adrese poștale și certificate de 
nomenclatură stradală și adrese, precum și autorizații de funcționare, licențe de ocupare a 
domeniului public și acorduri de publicitate temporară. 

 
            Proiecte in derulare / propuse pentru anul 2017 

 PUZ – Restructurare Urbana Tiglina II – Fundamentarea conditiilor de realizare a 
obiectivelor de utilitate publica. 
 PUZ – UTR 37, 39, 40, 41 (Cartiei Barbosi). 
 PUZ – Filesti. 
 PUZ – Regenerare Urbana Brates. 
 Documentatii de urbanism: Zone propuse pentru restructurare/regenerare urbana. 
 Actualizare Registrul spatiilor verzi din municipiul Galati. 
 Servicii pentru realizarea cartarii zgomotului, revizuirea hartilor strategice de zgomot si 

a rapoartelor de date specifice. 
 Servicii de mentenanta partiala pentru softwere GIS existent, cu extindere softwere 

GIS. 
 Ducerea la indeplinire a prevederilor HCL nr. 112/2016 referitoare la aprobarea 

Regulamentului privind identificarea si evaluarea cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza 
municipiului Galati in vederea aplicarii impozitului majorat – de care grupul de lucru constituit 
– Dispozitia nr. 2212/2016.  
 Ducerea la indeplinire a prevederilor HCL nr. 228/2016 referitoare la aprobarea 

Programului multianual cu zone de actiune prioritara si Listei de inventariere a cladirilor, 
pentru cresterea calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor in municipiul Galati. 
 Actualizarea zonarii teritoriului in municipiul Galati. 
 Regulament pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si 

postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati.  
 Participare la implementarea proiectului – Regenerare urbana prin reconversie 

functionala a Uzinei de apa nr. 1. Realizarea unei zone de agrement si recreere pentru 
populatie.  
  De asemenea, Arhitectul Șef/funcționarii din cadrul I.A.S. au participat la diverse 
evenimente, conferințe, discuții, ședințe organizate la nivel local și/sau regional/național și au 
reprezentat I.A.S. – Primăria Municipiului Galați ca membru în diverse comisii și/sau activități 
de specialitate (Comisia tehnică – Consiliul Județului Galați, C.A.T. / Agenția de Protecție a 
Mediului Galați, etc). 
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2.3 POLITICA FISCAL – BUGETARĂ  
În anul 2016, gradul de încasare la impozitele și taxele locale a fost realizat, la persoane 

fizice în procent de 76,71% și la persoane juridice în procent de 83,15%. 
În structura pe tipuri de impozite și taxe locale, situația realizării încasărilor se prezintă 

astfel: 
 Impozitul pe clădiri a fost realizat în procent de 81,95%, din care contribuabili persoane 

fizice 79,6%; contribuabili - persoane juridice 84,3%; 
 Impozitul și taxa pe teren a fost realizat în proporție de 84,45%, din care contribuabili 

persoane fizice 88,9%, contribuabili persoane juridice 80,0%. 
 Impozitul pe mijloacele de transport a fost realizat în procent de 79,8%, din care 

contribuabili persoane fizice 81,1%,  contribuabili  persoane juridice 78,5%. 
 Taxa de habitat a fost realizată în procent de 91,0%; 
 Taxa de ecarisaj a fost realizată în procent de 77,05%, din care contribuabili persoane 

fizice 90,5%,  contribuabili  persoane juridice 63,6%. 
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați, nr.192/2016 s-a aprobat 

procedura de scutire de la plata majorărilor  de întârziere aferente obligațiilor bugetare, 
constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoane fizice de pe raza 
unității administrativ teritoriale a Municipiului Galați. 

 
 

FACILITĂȚI ACORDATE PERSOANE FIZICE CONFORM HCL 192/2016 
 

Nr. crt. Denumire Suma (lei) 
1.  Taxă teren închiriat PF 0 
2.  Impozit teren agricol intravilan PF 606,28 
3.  Taxă teren PF 1287,78 
4.  Impozit mijloace transport marfă >12 t 593,22 
5.  Impozite teren PF 24113,61 
6.  Impozite clădiri PF 58466,87 
7.  Impozit teren extravilan PF 12908,27 
8.  Impozit mijloace transport PF 63969,12 
9.  Taxă de habitat PF 40641,69 
10.  Taxă pentru afișaj PF 3,3 
11.  Taxă ecarisaj PF 2557,03 
12.  Taxă pentru utilizarea temporară a domeniului public 0 
13.  Reactualizare autorizări PF 585,66 
14.  Venit. recup.chelt ef proc exec silita 0 
15.  Taxă anuală acord primar de funcționar (OG99/2000) 0 
16.  Taxă autorizare desfășurării activității alimentație publică 0 
17.  Taxă suplimentară la taxa de habitat 5,31 
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DEBITE ÎNCASĂRI PERSOANE FIZICE LA 31.12.2016 

 
Nr. crt. Denumire   Total debite Total încasări Grad încasare 
1 Taxă pe clădiri PF 13783,00 12339,00 89,5% 
2 Taxă vehicule lente 177,00 131,00 74,00% 
3 Taxă teren închiriat PF 250220,00 224126,00 89,6% 
4 Impozit teren agricol intravilan 

PF 
358644,00 
 

300185,00 83,7% 

5 Taxă teren PF 58661,00 45116,00 76,9% 
6 Impozit mijloace transport 

marfă >12 t 
118793,00 65182,00 54,9% 

7 Impozit teren PF 3928691,00 3491278,00 88,9% 
8 Impozit clădiri PF 14357017,00 11422266,00 79,6% 
9 Impozit teren extravilan PF 705022,00 643302,00 91,2% 
10 Impozit mijloace transport PF 9223175,00 7479182,00 81,1% 
11 Taxă habitat PF 10185923,00 9269849,00 91,00% 
12 Taxă pentru afisaj PF 4890,00 4504,00 92,1% 
13 Impozit spectacole PF 2266,00 401,00 17,7% 
14 Taxă ecarisaj PF 574750,00 520373,00 90,5% 
15 Taxă pentru utilizarea 

temporară a domeniului public 
19034,00 17827,00 93,7% 

16 Reactualizare autoriz PF 59061,00 44214,00 74,9% 
17 Taxă suplimentară la taxa de 

habitat 
12359,00 10114,00 81,8% 

 
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați, nr.125/2016 s-a aprobat schema 

de ajutor de minimis privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor juridice. 
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați, nr.136/2016 s-a aprobat 

procedura privind schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de 
întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoane juridice care au 
calitatea de  contribuabili ai bugetului local al Municipiului Galați. 

 
FACILITĂȚI ACORDATE PERSOANE JURIDICE CONFORM HCL  

 
Nr. crt. Denumire Suma (lei) 
1. Taxă pe clădiri PJ 31888,02 

2. Taxă vehicule lente 87,57 
3. Taxă teren închiriat PJ 38844,44 
4.  Impozit teren agricol intravilan PJ 17824,36 
5.  Taxă mediu 29815,79 
6. Impozit mijloace transport PJ 11830,24 
7. Impozit clădiri PJ 189492,67 
8. Impozit mijloace transport marfă >12t 8576,59 
9. Impozit teren PJ 24649,81 
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10. Taxă teren PJ 58,179,30 
11. Taxă pentru afișaj 2036,79 
12. Taxă ecarisaj PJ  6626,56 
13. Impozit spectacole PJ 241238,00 
14. Sume recuperate din finanțări precedente 6626,56 
15. Taxă viză anuală acord de funcționare –OG99/2000 1519,21 
16 Taxă autorizare desf. activ. alim. publică 5985,18 

 
DEBITE ÎNCASĂRI PERSOANE JURIDICE LA 31/12/2016 

 
Nr. crt. Denumire Total debite Total încasări Grad încasare (%) 

1.  Taxă pe clădiri PJ 2757539,00 1641348,00 59,50% 
2.  Taxă vehicule lente 10551,00 7592,00 72,00% 
3. Taxă teren închiriat PJ 347641,00 312040,00 89,8% 
4. Taxă hotelieră 175150,00 169643,00 96,9% 
5. Taxă servicii reclamă și 

publicitate 
500587,00 41149,00 82,2% 

6.  Taxă judiciară timbru, 
taxă timbru notariat si 
alte taxe de timbru 

4288,00 30,00 0,7% 

7. 
 

Impozit teren agricol 
intravilan PJ 

152256,00 149543,00 98,2% 

8.  Taxă mediu PJ 6713470,00 6471294,00 96,4% 
9. Impozit mijloace 

transport PJ 
4679541,00 3674644,00 78,5% 

10. Impozit clădiri PJ 31176616,00 26297248,00 84,3% 
11. Impozit teren extravilan 

PJ 
696695,00 686380,00 98,5% 

12. Impozit mijloace 
transport marfă PJ 

1939459,00 1522005,00 78,5% 

13. Impozit teren PJ 7075459,00 5628255,00 80,00% 
14. Taxă teren PJ 669912,00 575397,00 85,9% 
15. Taxă pentru afișaj 399301,00 373685,00 93,6% 
16. Taxă specială telefonie 

mobilă 
577006,00 324917,00 56,3% 

17. Impozit spectacole PJ 474664,00 407618,00 85,9% 
18. Taxă ecarisaj PJ 637096,00 404972,00 63,6% 

 
2.4. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
 

Evaluarea eficienţei şi progreselor măsurilor adoptate pentru dezvoltarea 
managementului calităţii, menținerea certificării instituției, instituirea de măsuri privind 
promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a angajaților au fost obiectivele 
urmărite în anul 2016. 
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Prin intermediul Biroului de Management al Calității, Primăria Municipiului Galați a 
proiectat, dezvoltat şi implementat un sistem de management al calităţii (SMC), în 
conformitate cu cerinţele ISO 9001:2008, sistem certificat de către organismul Business 
Quality Cert (Certificat nr. C00096/13.05.2015, valabil până la 12.05.2018). 

Pe de altă parte, pentru a ne concentra pe aspectul legat de mediu al activităţilor 
noastre şi pentru a da un exemplu întregii comunităţi, Primăria Municipiului Galați a demarat 
implementarea unui sistem de management de mediu (SMM) conform SR EN ISO 14001:2015, 
integrat în  Sistemul de Management al Calităţii. În data de 15 septembrie 2015 a fost publicat 
noul standard ISO 9001:2015, ce constituie o revizie majoră a SMC.  

Astfel în perioada 28 martie – 8 aprilie 2016 auditorii interni, au realizat un audit 
pentru a evalua eficacitatea sistemului de management al calităţii în atingerea obiectivelor şi a 
conformităţii SMC cu cerinţele noului standard SR EN ISO 9001:2015.  

Auditul intern planificat s-a desfășurat în perioada 10-17.10.2016. Pe parcursul 
auditului a fost evaluată eficacitatea acțiunilor corective, a observațiilor și recomandărilor 
formulate în urma auditurilor interne anterioare și a celor externe. 

Rezultatele auditurilor interne au confirmat faptul că sistemul de management 
integrat calitate-mediu este implementat și funcționează eficient, dar e loc de îmbunătățire a 
acestuia având în vedere recentele schimbări în sistemul de management, respectiv: 
modificarea standardelor de referință; abordarea integrată; schimbarea structurii 
organizatorice. 

Sistemul de management integrat implementat în Primăria Municipiului Galati este  
documentat prin manualul sistemului de management integrat calitate-mediu și proceduri de 
proces.  

Managementul de vârf al Primăriei Municipiului Galaţi a definit şi documentat o 
politică în domeniul calităţii și mediului. 

Obiectivele generale stabilite urmăresc  4 perspective (conform modelului de „tablou de 
bord echilibrat” –Balanced Scorecard):  

1. PERSPECTIVA FINANCIARĂ 
Optimizarea utilizării resurselor financiare având la bază taxele si impozitele locale. 
Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiilor. 

2. PERSPECTIVA CETĂȚENILOR 
Dezvoltarea economică sustenabilă şi îmbunătățirea standardului de viață al cetățenilor 

municipiului Galați. 
Imbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor PMG  şi a performanţelor de mediu 

3. PERSPECTIVA PROCESELOR INTERNE 
Armonizarea, sincronizarea diverselor politici, strategii, programe, proiecte, acțiuni 

promovate de actorii din domeniu. 
Îmbunătăţirea fundamentării procesului decizional prin cooperare intra și 

interinstituțională. 
4. PERSPECTIVA ÎNVĂȚĂRII ȘI DEZVOLTĂRII 

Dezvoltarea competențelor angajaților Primăriei Municipiului Galaţi. 
Instruirea şi conştientizarea personalului instituției cu privire la impactul activităţilor 

serviciilor Primăriei Municipiului Galaţi faţă de mediu. 
 Pentru procesele relevante, în vederea atingerii obiectivelor generale au fost stabilite 
obiective specifice. Programul de management a fost aprobat în data de 07.07.2016. 
 Stadiul realizării tuturor obiectivelor cuprinse în Programul de management este 
verificat de către auditorii interni în cadrul auditurilor planificate. 
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 Satisfacția cetățenilor și a părților interesate este cea mai importantă coordonată a 
performanțelor Sistemului de Management Intern Calitate-Mediu implementat în cadrul 
Primăriei Municipiului Galați.  

Una dintre modalitaţile utilizate de instituţie pentru evaluarea satisfactiei clienţilor săi 
o reprezinta chestionarele. Compartimentul Asociaţii de Proprietari, Serviciul Relaţii cu 
publicul Ghişeu unic şi Instituţia Arhitect Şef au înaintat Departamentului Control un număr de 
23 de chestionare de urmărire a satisfacției cetateanului, colectate în perioada martie-
octombrie 2016. 
            În ceea ce privește participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul 
de elaborare și luare a deciziilor cu privire la proiectele și actele administrative normative, 
aceasta este reglementată prin Legea nr. 52/2003. În intervalul ianuarie-octombrie 2016 au 
fost publicate pe    site-ul instituţiei 11 proiecte de hotărâre în scopul dezbaterii publice, 
cetățenii având posibilitatea, astfel, de a formula propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 
proiectele de acte normative aduse la cunoștința publica. 

Referitor la activitatea de securitate şi sănătate în muncă depusă în anul 2016, în 
vederea aplicării prevederilor legislației în vigoare, respectiv prevederile Legii nr. 319/2006 a 
securității și sănătății în muncă, precum și ale Hotărârii Guvernului României nr.1425/2006 
prin care se aprobă  Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aceasta a avut ca 
ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea 
vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la 
procesul de muncă şi ca rezultantă directă, înregistrarea a doar două accidente de muncă: un 
accident de muncă de traseu, a cărei victimă a fost Preda Valerica, angajată la Biroul Resurse 
Umana și Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Galați și, respectiv, un accident de muncă 
a cărei victimă a fost Nechita Lenuța, prestator de muncă în folosul comunității în baza Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  

Pentru prevenirea producerii unor evenimente în condiții similare s-au prelucrat 
procesele verbale cu toți salariații Primăriei municipiului Galați. 

S-au întreprins o serie de acțiuni menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele 
necesare securității și sănatații în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor, 
prevenirea riscurilor profesionale. 

Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătății 
lucrătorilor s-au realizat conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea 319/2006, pe baza 
principiilor generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care pot fi evitate, 
combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la om prin alegerea echipamentelor de 
muncă, a metodelor de muncă în vederea reducerii monotoniei muncii și a diminuării 
efectelor acestora asupra sănătății. 
 Monitorizarea si supravegherea stării de sănătate a angajaţilor s-a realizat prin 
efectuarea controlului medical la angajare si periodic al lucratorilor din cadrul unitatii de catre 
medicul specialist de medicina muncii care prezinta anual conducerii unităţii un raport asupra 
stării de sănătate a personalului. În acest sens, în anul 2016, conform prevederilor Legii nr. 
319/2006, capitolul V – Supravegherea sănătății, a fost încheiat contractul cu o clinică de 
medicina muncii în vederea asigurării suprevegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor în 
funcție de riscurile privind securitatea și sănătatea în muncă, pentru controlul medical la 
angajare și cel periodic.  

Pentru anul 2017, principalele obiective ale Biroului de Management al Calităţii sunt: 
 Implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management 

Integrat Calitate - Mediu la nivelul Primăriei Municipiului Galați; 
  Evaluarea eficacităţii proceselor;  
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  Identificarea nevoilor de îmbunătăţire a sistemului de management al 
calităţii; 

 Instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății 
în muncă a angajaților;  

 Prevenirea riscurilor profesionale, asigurarea protecției sănătății și securității 
angajaților.  
 
2.5 PATRIMONIUL MUNICIPIULUI 
 

Evidența și administrarea patrimoniului public și privat al municipiului Galați s-a 
realizat prin intermediul Direcţiei de administrare a patrimoniului, cu structurile din 
subordine, respectiv: 

• Compartiment administrare domeniu public; 
• Compartiment de închirieri, concesiuni şi vânzări; 
• Compartiment de gestiune a evidenţei patrimoniale; 
• Biroul cadastru; 
• Compartiment administrare fond locativ şi spaţii cu altă destinaţie; 
• Compartiment achiziţii, construcţii şi cărţi tehnice 

Evidenţa patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea municipiului Galați, 
administrarea imobilelor aflate în patrimoniu, gestionarea, organizarea şi punerea în aplicare 
a cadastrului de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului, vânzarea 
bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a municipiului Galați a constituit misiunea 
Direcţiei de administrare a patrimoniului.            

Principalele obiective de realizat pentru anul 2017 sunt reprezentate de gestionarea 
evidenței patrimoniului public si privat al municipiului Galați, administrarea tuturor imobilelor 
aflate in patrimoniul municipiului, exploatarea eficientă a acestora dar și gestionarea, 
organizarea și punerea în aplicare a cadastrului de specialitate la nivelul teritoriului 
administrativ al municipiului Galați. 

 
Pentru anul 2017 Serviciului Închirieri, Concesiuni si Vânzări terenuri proprietatea 

municipiului și-a propus: 
 Exploatare eficienta a terenurilor proprietatea municipiului Galați, prin închiriere, 

concesionare si vânzare, in condițiile legii 
 Colectarea de venituri la bugetul local, prin efectuarea de vânzări de imobile, în 

condițiile legii, până la 31.12.2017. 
 Sprijinirea finalizării procedurii de intabulare a terenurilor, proprietatea municipiului 

Galați. 
 Finalizarea procedurii de restructurare urbană, în zona Șc. Gen. Nr. 9 – Micro 17 și zona 

Șc. Gen. Nr. 8 – Liceul Cuza, până la 31.03.2017 
 Finalizarea procedurii de închiriere a terenului proprietatea municipiului Galați, situat 

în str. Traian, nr/. 320F, prin licitație publică, până la data de 31.03.2017 
 Finalizarea procedurii de închiriere prin licitație publică a teren proprietatea 

municipiului Galați situat în extravilanul comunei Vadeni, jud. Brăila, până la 30.09.2017 
 

Biroul Evidență și Gestiunea Patrimoniului și-a trasat ca principale direcții de acțiune 
pentru anul 2017 inițializarea si asigurarea evidenței  informatice a bunurilor aparținând 
patrimoniului public/privat al Municipiului Galați, prin aplicația electronica proprie PAT-MUN 
(patrimoniu_municipiu) , precum și continuarea procedurii de Inventariere a imobilelor 
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proprietatea municipiului și actualizarea inventarului domeniului public/privat al municipiului 
prin întocmirea documentațiilor necesare pentru promovarea în Consiliul Local. 

 
Obiectivele Biroului Cadastru sunt reprezentate de realizarea documentațiilor cadastrale 

si de intabulare pentru 5 cartiere in suprafata de 7.765.624,39 mp, respectiv 1. Tiglina I 
(1.660.279,19 mp), Tiglina II (571.968,68 mp), Mazepa I (337.993,91 mp), Mazepa II 
(437.620,47 mp), Zona Piata Centrala (1.757.762,04); finalizare procedurii de  intabulare a 
cartierului Micro 17 (planurile topografice au fost executate si receptionate in 2016); 
realizarea de documentații cadastrale si  de intabulare pentru terenurile fara acte de 
proprietate din domeniul public, aferente contractelor de concesiune a căror termene expira 
in 2017. 

Actualizarea documentațiilor cadastrale pentru terenurile intabulate in  domeniul privat 
pentru care exista solicitări de cumpărare, precum și pentru pentru terenurile “agricole/curti – 
gradini” intabulate in  domeniul public care fac obiectul contractelor de închiriere și care 
necesita prelungirea termenului de valabilitate. De asemenea, realizarea de documentații 
cadastrale si de intabulare pentru terenurile fără acte de proprietate din domeniul privat 
pentru care exista solicitări pentru cumpărare, precum și documentații cadastrale si de 
intabulare pentru terenurile “agricole/curti – gradini” fără acte de proprietate, aflate in 
domeniul public, ce fac obiectul contractelor de închiriere care necesita prelungirea 
termenului de valabilitate. 

Vânzare locuinţelor A.N.L., a locuințelor normale, fond vechi, conform solicitărilor 
reprezintă direcția de acțiune a Serviciului Administrare Fond Locativ și Spații cu Altă 
Destinație  

Toate bunurile apaținând unităților administrative-teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale. 

Bunurile aflate în patrimoniul municipiului Galați, date în administrare, concesionate sau 
închiriate instituțiilor publice , societăților/companiilor naționale s-au inventariat și s-au înscris 
în liste de inventariere distincte în cadrul acestor unități. 

 
2.6  INFRASTRUCTURA TEHNICĂ 
 
Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi  

Prestatorii SC Gospodarire Urbană SRL şi Serviciul Public Ecosal Galaţi au acţionat pentru 
păstrarea şi regenerarea mediului natural al oraşului.  

Activităţile specifice au avut o valoare totală de 8 279 413,19 lei și au constat în 
dezvoltarea suprafeţei acoperită cu spaţii verzi amenajate, prin lucrări de gazonare, plantare 
flori, plantare arbuşti şi gard viu, plantare arbori; întreţinerea spaţiilor verzi; lucrări de 
intervenţie asupra arborilor uscaţi, îmbătrâniţi, scorburoşi, care prezentau pericol de 
prăbuşire, aflaţi pe domeniul public. 

Pentru respectarea normelor europene de depozitare a deşeurilor vegetale, s-au tocat 
1970 tone de crengi rezultate din tăieri şi fasonări de arbori.  

Combaterea insectelor vectoare a avut  loc in lunile mai, iunie și, datorită condițiilor 
meteo și în lunile august și septembrie atât avio cât și la sol. 

Cu un număr de aproximativ 85 muncitori/lună, Serviciul Public Ecosal Galaţi a acționat 
pentru măturatul de bază a carosabilului şi trotuarelor, întreţinerea curăţeniei străzilor, 
parcurilor şi locuri de joacă, răzuirea depunerilor din rigole, asigurarea curăţeniei înainte şi 
după desfăşurarea unor manifestări organizate de către Primăria Municipiului Galaţi 
(„Serbările Galaţiului”, „Ziua Marinei”, „Ziua Drapelului”, etc). 



 

24 

 

Prestatorul Serviciul Public Ecosal Galaţi transportă deșeurile colectate de la populație la 
rampa Tirighina. Faţă de perioada anterioară s-a constatat o îmbunătăţire a activităţii, dovada 
fiind atât numărul mai scăzut al sesizărilor din partea cetăţenilor, cât şi a observaţiilor 
reprezentanţilor Primăriei şi ai instituţiilor de mediu abilitate.  

S-a elaborat şi derulat programul “Curăţenia de primăvară – 2016” în toate 
ansamblurile de locuinţe, fiind invitaţi să participe agenţii economici, instituţii publice şi de 
învăţământ, persoane beneficiare de venit minim garantat şi orice persoană juridică sau fizică. 

Serviciul Public Ecosal Galaţi şi SC Gospodarire Urbană SRL au acţionat în toate 
cartierele municipiului: s-au greblat parcuri, locuri de joacă, scuare, rondouri, s-au reparat, 
văruit, dezinfectat şi igienizat punctele gospodăreşti şi s-au colectat şi transportat deşeurile 
rezultate.  

Capturarea câinilor fără stăpân a fost abordată în spiritul legislaţiei actuale şi a 
colaborării cu organizaţiile de protecţie a animalelor.  

La începutul anului 2016 în padocul din strada Zimbrului nr.1 erau un număr de 1.111 
câini. În perioada ianuarie 2016-decembrie 2016 au fost adoptați 570 câini si capturați 1.693 
câini. La sfârșitul anului 2016 în padoc se aflau 948 de câini. 

Serviciile de reparare şi întreţinere a instalaţiilor de iluminat festiv s-au prestat în baza 
contractului nr. 41748/11.04.2016 ˮÎnchiriere ornamente pentru Sărbătorile Pascale 2016 în 
municipiul Galați ˮ în valoare de 147.600 (exclus TVA) lei, încheiat cu S.C.Mk  Lighting SRL 
Hunedoara: 

S-au închiriat și montat pe domeniul public al municipiului Galați (parc Eminescu, 
Grădina Publică, parc Viva, parc Orășelul Copiilor, Inel de Rocadă) figurine și ornamente cu 
specific pascal  în număr de 30 buc. precum și 28 buc. figurine și ornamente aflate în 
proprietatea municipiului Galați. 

Pentru asigurarea unui cadru festiv specific sărbătorilor de iarnă s-au închiriat și 
montat instalații și echipamente în parcuri, esplanade și pe principalele străzi și bulevarde, 
precum și figurine luminoase specifice sărbătorilor de Crăciun. 

Confecţionare, montare şi reparare mobilier urban, ridicare vehicule abandonate și 
desființări pe cale administrativă 

Administrarea, întreţinerea şi exploatarea mobilierului urban a avut ca obiectiv 
principal furnizarea către populaţie a unui serviciu de calitate concomitent cu asigurarea 
cerinţelor estetice şi funcţionale, în conformitate cu standardele de calitate corespunzătoare.  
          În perioada ianuarie-decembrie 2016 au fost achiziţionate şi montate bănci din fontă, 
copertine tip urban, mese de șah din beton, garduri protecție spații verzi. 

Combatere polei şi deszăpezire 
Comandamentul de deszăpezire a asigurat, indiferent de starea vremii, posibilitatea 

intervenţiei urgente cu un număr de aproximativ 130 utilaje pe pneuri (încărcătoare frontale, 
autogredere, tractoare, auto-sărăriţe, buldoexcavatoare, basculante) pe artere principale şi la 
obiective de importanţă socială. 
 
2.7 TRANSPORT URBAN 
 
 Prin intermediul Compartimentului Transport Public Urban s-a coordonat, organizat şi 
controlat funcţionarea serviciilor de transport public local în regim regulat, transport public 
local în regim regulat special, transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere precum şi 
înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor, tractoarelor, maşinilor si utilajelor utilizate în 
lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, a troleibuzelor şi tramvaielor, şi a vehiculelor cu 
tracţiune animală, pentru care nu exista obligaţia înmatricularii conform O.U.G. 195/2002, 
republicată. 
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Transportul public local în regim regulat  
Începând cu 09.05.2016 operatorul SC Transurb SA a devenit unic operator de 

transport, prin atribuirea contractului de delegare a gestiunii prevăzut şi asumat în Strategia 
privind transportul public in Municipiul Galati pentru perioada 2014 – 2020. Contractul cu SC 
Transurb SA este agreat atât de BERD cât şi de Comisia Europeană, respectând termenii şi 
condiţiile impuse prin Regulamentul (CE) 1370 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind serviciile de transport feroviar şi rutier de călători. 

Operatorul SC Transurb SA a asigurat serviciul de transport public local cu un număr de 
105 de autobuze active pentru 39 trasee .  

Tot SC Transurb SA a prestat serviciul de transport public în regim regulat cu un număr 
de 10 troleibuze pe 2 trasee. 

S-a asigurat deplasarea călătorilor pe 9 trasee de tramvai care au fost  asigurate cu un 
număr de 29 de garnituri. 

Transportul public local în regim regulat special (convenţii) 
Pe raza Municipiului Galaţi în perioada iunie 2016 - decembrie 2016 au prestat serviciul 

public de transport local în regim regulat special (convenţii) un număr de 15 operatori de 
transport eliberâdu-se un număr de 74 licenţe de traseu aprobate prin Hotărâri ale Consiliului 
Local ca Autoritate Locală pe baza verificării dosarelor cu documentaţiile depuse către 
Compartimentul Transport Urban ca Autoritate de Autorizare. 
 Transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

La data de 31.12.2016 erau eliberate un număr de 1.000 de Autorizaţii Taxi. În această 
perioadă au fost nou eliberate 150 de autorizaţii. S-au verificat un număr de 50 de dosare cu 
documentaţiile prevăzute de lege pentru vizele anuale aplicate autorizaţiilor de transport şi 
autorizaţiilor taxi existente. 
 Înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor care nu se supun înmatriculării 

La data de 31.12.2016 în baza de date erau înregistrate 2186 de mopede, tractoare, 
maşini şi utilaje utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, troleibuze şi tramvaie. 
Odată cu introducerea obligativităţii abţinerii permisului pentru conducerea mopedelor, a 
scăzut numărul înregistrărilor astfel că de la 01.06.2016 – 31.12.2016 s-au înregistrat 26 de 
mopede şi utilaje. 
 

2.8 PROIECTE EUROPENE 
 
 Proiectele anului 2017, aflate în etapa de pregătire pentru apeluri lansate sau în curs 

de lansare  
Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 3 - 

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea A – clădiri rezidențiale. 
     1. Anvelopare clădiri rezidențiale: Blocurile X5 și X6 din Micro 20 și blocul A5, scara 6 din 
Micro 19. 

Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 3 - 
Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice: 
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2 Anvelopare unități de învățământ: Școala gimnazială nr. 3; Școala gimnazială nr. 22; 
Școala gimnazială nr. 40. 

3 Îmbunătățire confort termic Cămin C1, Str. Pictor Isser, nr. 2A 
4 Reabilitarea Teatrului Muzical „Nae Leonard„ 
Linia de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 4 - 
Sprijinirea Dezvoltării urbane durabile  
Prioritatea de investiții 4.1. – Mobilitate urbană durabilă: 
      1. Modernizarea străzilor Siderurgiştilor și 1 Decembrie 1918 din municipiul Galați; 
      2. Modernizarea străzilor Traian Vuia, Henri Coandă și George Coșbuc din municipiul Galați 
      3.Reabilitare infrastructură transport axa Est-Vest, inclusiv viaducte (Calea Prutului) 
      4. Achiziționare mijloace de transport nepoluante (tramvaie, troleibuze) 
Prioritatea de investiții 4.2. - Îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor 

1.Regenerarea Uzinei de Apă nr.1 
Prioritatea de investiții 4.4. - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare 
profesională 
      1.Reabilitarea Colegiului Tehnic „Paul Dimo„ din municipiul Galați; 
      2.Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia„ din municipiul Galați;  
      3. Construire Grădiniță cu 8 săli de grupă (Țiglina II); 
      4. Construire Grădiniță cu 12 săli de grupă (teren aparținând Școlii gimnaziale nr. 41 din 
municipiul Galați);  
Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 5 – 
Îmbunătăţirea mediului urban şi    conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural: 

Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina-Barboși  
Reabilitare Zonă istorică, Municipiul Galați – Reabilitare imobil str. Domnească nr. 58 
Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale. 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului 
Clinic de Urgență pentru Copii Sfântul Ioan Galați, cu includerea unei clinici ambulatorii 
specializată în oncologie pediatrică. 

Reabilitarea , modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii de servicii medicale 
aferente compartimentului de primiri urgente al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 
Sfântul Ioan Galați. 

Linie de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 - 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în 
educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare: 
reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33 „Sf. Dumitru” Galați . 
Linie de finanțare – Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”: 

1. Rețele de Centre de Informare Turistică în zona Mării Negre 
2.  Ghid multimedia privind biodiversitatea și mediul în Municipiul Galați 
3. Prevenirea dezastrelor generate de cutremure în Bazinul Mării Negre  

A fost pregătită lista proiectelor de investiții care urmează să fie prioritizate de către 
Autoritatea Urbană atunci când se va constitui. Lista cuprinde un număr de 75 de proiecte din 
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domeniile infrastructură urbană, educațională, sanitară și socială, evaluate la 300 de milioane 
de euro. 

Sunt urmărite apelurile de finanțare pentru toate programele de finanțare europeană la 
care Municipiul Galați este eligibil, întocmindu-se fișe de proiect, propuneri de parteneriate, 
solicitări de pregătire a documentațiilor tehnico-economice și de proprietate, în vederea 
depunerii în termenul cel mai scurt a cererilor de finanțare pentru a satisface condiția „primul 
venit-primul servit” în procesul de evaluare.  
 
2.9 ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

Prin exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară se realizează ocrotirea intereselor 
persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, precum 
şi a persoanelor care, deşi au capacitate de exerciţiu deplină, datorită unor împrejurări 
prevăzute de lege, nu-şi pot apăra interesele în mod corespunzător. 

 Serviciul a colaborat cu instanţele de judecată, birourile notariale, birourile de mediere, 
cu privire la raporturile dintre părinţii divorţaţi şi copii lor minori, la modul de exercitare a 
autorităţii părinteşti,  în următoarele situaţii 

 Serviciul a efectuat anchete sociale a verificat documentele şi a redactat dispoziţii  în 
vederea numirii curatorului special şi autorizarea actelor de dispoziţie ale minorului/ 
interzisului judecătoresc, în următoarele situaţii 

A asigurat asistenţa persoanelor cu handicap şi a acordat şi  administrat facilităţi  ce li se 
cuvin acestora,  în vederea integrării sociale şi creşterii caliăţiii vieţii acestora  

A stabilit  dreptul pentru acordarea  alocaţiei de stat  pentru  copii 
A evaluat situaţia persoanelor vârstnice care necesită asistenţă social 
A evaluat  minorii care au săvârşit fapte penale în vederea expertizării medicale  a  

acestora                 
A acordat servicii de consiliere şi informare în următoarele situaţii  
A formulat răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi la cererile diferitelor instituţii  
Cu privire la acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare au fost înregistrate, în medie, 40 
dosare noi /lună. 687  familii si aproximativ 1331 persoane au  beneficiat de ajutor social pe 
parcursul anului 2016. 

Au beneficiat de ajutor  de incalzire 450 familii/persoane singure beneficiare de ajutor 
social care utilizeaza  pentru incalzirea locuintei  lemne, carbuni,combustibili petrolieri  

Cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei  conform OUG nr.70/2011 
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile 
ulterioare au fost efectuate un numar de 300 anchete sociale pentru  familii/persoane singure 
care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrica . 

 In ceea ce priveste acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei conform Legii 
277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul anului 2016 au fost 
înregistrate un număr de 936 cereri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, s-au  
efectuat  anchete sociale atât  pentru dosarele noi inregistrate cât si pentru cele aflate in plata 
– 200/luna, au fost emise dispozitii de stabilire, modificare, suspendare, reluare sau incetare a 
dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei (180/luna). Lunar au fost operate  si  
actualizata  baza de date cu  actele, cererile si declaraţiile pe propria răspundere privind 
componenţa familiei şi veniturile realizate  pe care beneficiarii de  alocatie pentru sustinerea 
familiei  le-au depus  zilnic  la ghiseul  relatii cu publicul. 

 Acordarea ajutorului de urgenţă conform  HCL nr. 163/2011 -  ajutor pentru 
medicamente, transport în vederea efectuării de tratamente medicale, decesul unei persoane 
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care nu beneficiaza de nici o alta forma de protectie sociala, tichete sociale cu ocazia  
sărbătorilor legale (Paşti, Crăciun), au fost inregistrate  un numar de 2.621 solicitari si au 
beneficiat de ajutor sub forma de tichet social in valoare de 100 lei un număr de 2.369 familii/ 
persoane singure  aflate în dificultate. Cu ocazia sărbătorilor de  Crăciun au  fost inregistrate 
un numar de 2.726  solicitari si au beneficiat de ajutor sub forma de tichet social in valoare de 
100 lei un număr de 2.513 familii/ persoane singure  aflate în dificultate.           

Pentru acordarea ajutorului pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea  conform Legii 
nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare au fost inregistrate un numar de  11 
solicitari. 

Acordarea ajutorului de urgenţă constand in lemne de foc, pentru sezonul rece, 01 
noiembrie 2016 – 31 martie 2016  conform  din HCL nr. 126/20.10.2016, au fost inregistrate 
420 solicitări pentru care s-au efectuat anchete sociale în perioada sezonului rece şi au 
beneficiat 419 familii /persoane singure aflate în dificultate de ajutorul constând în lemne de 
foc. 

Acordarea indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului conform OUG nr. 
111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul anului 2016 au fost inregistrate  
un numar  de 2053 dosare. 

  Acordarea stimulentului educaţional sub forma de tichet social conform Legii 
nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţămăntul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate,cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul anului 2016 au fost 
acordate un numar de 515 tichete sociale pentru 69 reprezentanti legali ai copiilor care 
frecventeaza  invatamantul prescolar 

Au fost înfiinţate Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale pentru Tineri Galaţi, 
Centrul Multifunctional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Varstnice Galati în 
subordinea Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, Centrul de zi pentru copii cu 
autism” în subordinea Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi.  
              Având în vedere prevederile OUG nr 27/27.08.2013 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece şi  HG. nr. 778/09.10.2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 27/2013, Compartimentul Ajutoare pentru 
Încălzire, format din 5 funcționari + 4 funcționari detașați conform Dispoziției nr. 1980/2016 în 
perioada ianuarie 2016 - mai 2016  a procesat și verificat un număr de 12.751 cereri după cum 
urmează:  
 8.423 solicitări pentru ajutor încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem 

centralizat aferente unui număr de 552 asociații de proprietari; 
 solicitări pentru ajutor încălzire cu gaze naturale; 
 372 solicitări pentru ajutor  încălzire cu energie electrică; 
 973 solicitări pentru ajutor cu lemne, combustibili solizi și petrolieri. 

S-au emis dispoziții primar de aprobare ajutor pentru un număr de 10.639 beneficiari       
(energie termică 7.034, gaze naturale 2.413, energie electrică 298, lemne 894) și de 
neacordare ajutor  pentru un număr de 2129 solicitanți ( energie termică 1389, gaze naturale 
570, energie electrică 74, lemne 79). 

In luna ianuarie 2016, in conformitate cu prevederile privind exceptarea alocatiei de 
stat din calculul venitului net al familiilor ce au în întreținere copii s-a procedat la modificarea 
cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței avut la momentul depunerii cererii pentru 
un număr de 885 beneficiari. Astfel, s-au operat modificari la un numar de  4.831 cereri, și s-
au emis dispoziții primar de modificare a cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței 
pentru un număr de 450 beneficiari care utilizează energie termică în sistem centralizat, 342 
beneficiari care utilizează gaze naturale, 34 beneficiari care utilizează energie electrică și 59 
beneficiari care utilizează lemne, combustibili solizi și petrolieri.          
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S-au efectuat un număr de 372 anchete sociale pentru consumatorii vulnerabili care 
folosesc ca sursa de încălzire energia electrică. Conform prevederilor punct 10 al art. I din OG 
nr 27/2013 “ în cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, anchetele sociale se 
efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat”, dar şi pentru 
verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţia pe propria răspundere privind 
componenţa familiei şi veniturile acesteia.  

La închiderea fiecărei luni se emit situații centralizatoare privind beneficiarii și 
cuantumul ajutoarelor pentru energie termică (anexa 1a)  aferente a  unui număr de 552 
asociații de proprietari, pentru gaze naturale  (anexa 1 b), pentru energia electrică ( anexa 1c), 
pentru combustibili solizi și petrolieri ( anexa 1d), situații care sunt transmise furnizorilor de 
servicii precum și  Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială atât în scris cât și format 
electronic.  

În baza acestor situații transmise  și în funcție de consumurile stabilite, furnizorii de 
servicii întocmesc borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare și 
constituie document de plată, care după certificare, se transmite Agenției Județene pentru 
Plată și Inspecție Socială, în vederea decontării. 

Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri se face o 
singură dată pentru tot sezonul rece sau pentru lunile rămase din sezonul rece. Precizăm că, 
plata ajutorului pentru beneficiarii care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, 
combustibili solizi sau petrolieri se face cu mandat postal pe baza borderoului centralizator 
transmis la C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A. 

După închiderea lunii ianuarie 2016 la energie termică furnizată în sistem centralizat și 
listarea tuturor situațiilor centralizatoare, prin HCL nr 20/28.01.2016 s-a modificat prețul local 
al energiei termice facturate populației  de la 180 lei la 174 lei ca urmare a reducerii TVA-ului. 

În această situație s-a procedat la redeschiderea lunii ianuarie 2016 pentru energia 
termică și modificarea în aplicație a valorii Gcal. A urmat a doua închidere de lună pentru 
energia termică și listarea Situațiilor cuprinzând consumurile defalcate de asociația de 
proprietari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termică (Anexa 3 la normele 
metodologice), Situațiilor privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelo pentru energie termică ( 
Anexa 1a la normele metodologice). 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ are ca MISIUNE: realizarea ansamblului de măsuri, 
programe, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile şi grupurilor 
cu oportunitati reduse, aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale şi 
de grup, în vederea prevenirii şi 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. 

Beneficiarii Serviciilor din structura Direcţiei de Asistenţă Socială sunt reprezentati de 
toate categoriile de persoane aflate in dificultate, precum: persoane cu venituri reduse ce nu-
si pot asigura nevoile de baza, persoane cu nevoi socio-medicale, persoane in situatii de 
urgenta, familii in situatii de risc de abandon familial sau scolar, varstnici singuri, copii in 
dificultate, persoane singure fara sustinatori legali, persoane cu handicap.  

Structura Directiei de Asistenta Sociala: 
1. Compartiment Dezvoltare Servicii Sociale Relatii cu Institutiile de Asistentă 

Socială 
2. Serviciul Public de Asistenta Sociala 
3. Serviciul Autoritate Tutelara si Asistenta Persoanelor cu Handicap 
4. Compartiment Ajutoare pentru incalzire 
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Activitati derulate in cadrul Compartimentului Dezvoltare Servicii Sociale Relatii cu 

Institutiile de Asistentă Socială: 
 Monitorizarea serviciilor sociale furnizate prin unităţi de asistenţă socială aflate sub 

autoritatea Consiliului Local Galaţi 
 Monitprizarea unitatilor de asistenta sociala subventionate de la bugetul local (in baza 

prevederilor  Lg34/1998 si finantari acordate conform prevederilor OG 82/2001 republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare) in anul 2016 
 Servicii sociale dezvoltate ca urmare a derularii unor proiecte cu finantare 

nerambursabila: 
1. Titlul proiect :Modernizarea Centrului multifunctional de Servicii Socio-medicale 

pentru persoanele varstnice – proiect incheiat in 31.08.2016. 
Servicii sociale acordate/activitati.  Prin proiect s-a realizat înfiinţarea Centrului 

Multifunctional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Varstnice Galati prin acordarea de 
servicii socio-medicale in cadrul centrului de zi si a serviciilor de ingjirire la domiciliu pentru 
persoane varstnice. 

Centrul va deservi un numar de 252 de persoane varstnice din care 155 persoane vor 
beneficia de servicii socio-medicale in cadrul centrului de zi si 97 persoane vor beneficia de 
servicii de ingrijire la domiciul si asistenta sociala virtuala. 

Acordarea de servicii de asistenta socio-medicala se desfasoara in imobilul din str. Traian 
nr. 175 care este structurat pe doua corpuri de cladire (corp A si corp B) cu urmatoarele spatii 
dotate si echipate corespunzator: sala de club, cabinet consiliere sociala, cabinet consiliere 
psihologica, cabinet medical, sala tratamente, cabinet consiliere juridica, sala kinetoterapie, 
sala de lectura, cabinet art terapie, cabinet masaj, spalatorie si calcatorie 

Valoare proiect 4.549.848,79 lei 
2. Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul Galati – proiect incheiat in 

31.08.2016    
Prin proiect s-a realizat infiintarea centrului de zi pentru copii diagnosticati cu deficiente 

din spectrul autismului prin amenajarea unei sali de kinetoterapie, un cabinet terapie de grup 
copii, o sala consiliere psihologica, un cabinet terapie prin joc, un cabinet terapie grupuri de 
suport parinti, un cabinet de consiliere parentala, un cabinet de stimulare senzoriala, doua sali 
de terapie individuala. Centrul va deservi un numar de 40 de copii diagnosticati cu deficiente 
din spectrul autismului.  

Valoarea proiectului 3.194.914,56 lei. 
3.  Centrul comunitar de servicii sociale din Str. Stiintei, nr. 26, Municipiul Galati - proiect 

incheiat in 31.08.2016. 
Prin  proiect  s-a  realizat infiinţarea  centrului social pentru categoriile defavorizate ( 

acordarea de adăpost temporar şi  organizarea /furnizarea de cursuri de pregătire 
profesională, servicii de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la 
viaţă activă a grupurilor defavorizate, inclusiv a populaţiei aparţinând etniei rome) prin  
consolidarea clădirii existente şi supraetajarea acesteia cu 3 nivele (P+2E+M): 30 camere cu 2 
paturi, sala de consiliere, indrumare si orientare profesionala, sala de instruire, cabinet 
medical, bucatarie, sala de mese, spalatorie, uscator,magazie de alimente, 12 grupuri sanitare. 

Centrul va deservi un numar de 120 de persoane defavorizate. 
     Valoarea proiectului 12.658.730,00 LEI 
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Prioritatile Direcției de asistență socială pentru anul 2017 sunt reprezentate de unitatile 
de asistenta sociala care vor fi dezvoltate cu prioritate: centre de zi copii cu servicii destinate 
prevenirii abandonului scolar, centre de zi copii organizate sub forma de crese sociale, centre 
de zi varstnici, servicii de ingrijire la domiciliu persoane varstnice, centre de consiliere si 
asistenta grupuri si persoane in situatii de risc social, centre rezidentiale pentru tineri in 
dificultate, centru rezidential pentru familii in situatii de risc, centre rezidentiale pentru 
varstnici, adapost de noapte pentru persoanele fara locuinta. 
  
2.10 DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ 

Potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţile administraţiei publice au obligaţia asigurării 
transparenţei decizionale în raporturile cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite. 

Transparenţa decizională presupune: 
I. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes 

public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi 
asupra proiectelor de acte normative; 

II. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative; 

III. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de 
elaborare a proiectelor de acte normative.  

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile 
sau opiniile sunt transmise responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă. 
 
2.10.1 TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 
 

Obiectivele principale ale Biroului Comunicare pentru anul 2016 au avut în vedere 
creşterea transparenţei decizionale prin implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor, 
îmbunătăţirea imaginii instituţiei, precum și îmbunătățirea relației cu cetățenii.  

La finalul anului 2016, personalul Biroului Comunicare a întocmit un raport privind 
transparența decizională. Astfel, s-a înregistrat un număr total de 22 proiecte de hotărâri care 
au fost supuse dezbaterii publice prin aducerea la cunoștință a cetățenilor.  

Aducerea la cunostința cetățenilor municipiului Galați a proiectelor de hotărâre s-a 
realizat prin: 

- publicarea pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Galați: www.primariagalati.ro, 
rubrica ”Relații cu publicul”, secțiunea ”Transparența decizională”; 

- afișarea proiectelor spre analiză, în spațiile special amenajate din cadrul Serviciului 
Relații cu publicul, ghișeu unic; 

- publicarea de anunțuri publice în cotidianul local Viața Liberă. 
 Conform prevederilor Legii nr.52/2003, autorităţile administraţiei au obligația 
întocmirii unui raport anual privind transparenţa decizională. Raportul anual privind 
transparenţa decizională poate fi consultat pe site-ul Primăriei. 
 

2.10.2 ACȚIUNI CULTURAL – ARTISTICE, SOCIALE, SPORTIVE 
            Cele mai renumite locuri din lume sunt marcate şi au devenit cunoscute, atât prin 
monumentele, cât şi prin personalităţile, care au făcut ca faima acelui loc să se extindă, 
regional, naţional şi internaţional.  
             În acest sens, Consiliul Local al municipiului Galați a aprobat Hotărârea Consiliului Local  
nr. 619/22 12 2005 privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi”.  An de an, a fost acordat acest titlu pentru a 

http://www.primariagalati.ro/
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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. Evenimentul stârneşte un interes deosebit 
de fiecare dată, fiind puternic mediatizat pe plan local, datorită valorii deosebite a 
spectacolului şi a participării unui număr impresionant de vedete şi personalităţi publice. 

În anul 2016 au fost acordate șapte titluri de "Cetățean de Onoare". 
Într-un municipiu cu o bogată activitate, cu un centru universitar, autoritățile 

administrației publice locale au propus în anul 1994 crearea unui eveniment dedicat valorii şi 
perpetuării valorilor locale, care să prilejuiască an de an, întâlnirea personalităţilor marcante, 
a elitelor vieţii economice, culturale şi politice, medicale,  sportive, scolare si studentesti ale 
căror efort conjugat să ducă la dezvoltarea, bunăstarea şi excelenţa în educaţie, cultură, artă 
şi civilizaţie a întregii comunităţi locale. 
       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 s-a hotărât acordarea 
distincției "Premiul Municipiului Galați". 
PROMOVAREA CULTURII ÎN MUNICIPIUL GALAȚI    2016 
 Prin cunoaşterea istoriei unei naţiuni şi implicit a unui oraş se conştientizează propria origine, 
apartenenţa la un spaţiu, dorindu-se reînvierea şi recuperarea memoriei oraşului de atunci.  
Festivalul Antic "Antiquitas Rediviva"  
 Direcția Județeană pentru Cultură Galați şi Asociaţia „Tinerii şi Viitorul”, a organizat în data de 
editia a IV-a a Festivalului antic „Antiquitas Rediviva”. Startul evenimentului s-a  dat la Castrul 
roman de la Tirighina Bărboşi, spectatorii întorcându-se  în timp şi vor asista la aprinderea 
focului sacru şi la numirea magisterului de la Bărboşi. Organizarea acestui festival a implicat 
antrenarea unor largi segmente ale populaţiei la viaţa comunitară, concentrând atenţia asupra 
valorilor reprezentative, care asigura notă distinctă  personalităţii municipiului nostru. În 
cadrul acestor manifestări au avut loc simulări de lupte și scene din viața popoarelor nomade 
(huni, cumani, pecenegi, în strânsă legătură cu istoria locului), prezentări de arme și uniforme,  
formații de luptă, ateliere de pielărie, ceramic, fierărie, tir cu arcul, preparare și degustare de 
produse culinare, după rețete antice. 
Lectura ca mod de petrecere a timpului liber a fost calea spre o mai bună comunicare. 
Avantajele cititului sunt următoarele:îmbogățește vocabularul oferind o mai bună fluență 
mentală și implicit una verbală, îmbunătățește abilitatea de a scrie, îmbunătățește 
concentrarea, exersează mintea, reduce stresul, oferă satisfacție – lectura trecând cititorii 
printr-o serie de trăiri și emoții care culminează cu o stare generală de satisfacție. 
Festivalul Internațional Serile de Poezie ANTARES 
Fundația Culturală Antares în colaborare cu Primăria Municipiului Galați a organizat și 
desfășurat Festivalului Concurs Internațional „Serile de Literatură Antares”, ajuns la ediția a 
XVIII-a și s-a înscris în contextul relansării activităților scriitorilor din zona Galați – Brăila, sub 
conducerea filialei sud – est a Uniunii Scriitorilor din România.  
Obiectivele acestui program cultural au fost descoperirea și promovarea tinerelor talente, a 
scriitorilor în curs de afirmare, crearea unui nucleu de scriitori și critici literari de renume 
național, provocarea dialogului cultural prin concursuri literare, colocvii, mese rotunde, un 
atelier de creație lirică și recitaluri de poezie în lectura autorilor.  
La edițiile anterioare au participat numeroși scriitori, dintre care îi menționăm pe George 
Vulturescu, Nichita Danilov, Cezar Ivănescu, Nicolae Breban, Eugen Simion, precum si Katia 
Nanu, A. G. Secara, Dan Plăeșu care au contribuit la apariția unui centru de iradiere spirituală 
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în această zonă. De asemenea, edițiiile anterioare s-au bucurat de participarea unor scriitori 
din străinatate (Spania, Israel, India, Republica Moldova, Franța și Germania). 
 Festivalul Național de Carte AXIS LIBRI 
Biblioteca Județeană "V. A. Urechia"  în colaborare cu Primăria Municipiului Galați a organizat 
Festivalul Național de Carte AXIS LIBRI,  cea de-a VIII-a ediţie şi ce s-a desfăşurat în perioada 
25 - 29 mai 2016, pe esplanada pietonală care duce către Faleza Dunării şi care va reuni 
expozanţi din toată ţara.  
  Manifestarea și-a propus să adune sub auspiciile sale expozanţi, stimulând lectura printr-un 
dialog viu între edituri şi cititori, prin lansări de carte, întâlniri ale unor importanţi scriitori cu 
cititorii, şedinţe de autografe, dezbateri tematice, expoziții de fotografie, concursuri literare 
pentru copii şi adolescenţi, tombole. 
Complexul expoziţional a cuprins căsuţe din lemn, special amenajate pentru expoziţia de carte 
spre vânzare. 
SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR ONG-URILOR DE INTERES LOCAL 
SPRIJINIREA FINANCIARĂ  A  STRUCTURILOR SPORTIVE ÎN ANUL 2016 
În anul 2016 au fost sprijinite de la bugetul local 23 structuri sportive. 
 
"CUPA DANUBIUS" 
Scopul principal al asociației este apărarea, promovarea și punerea în practică a drepturilor 
persoanelor cu dizabilități, prevăzute în legislația română și europeană, precum și 
promovarea și aplicarea unor noi drepturi care nu sunt prevăzute în legislația actuală, 
îmbunătățirea situației persoanelor aflate în dificultate și a persoanelor defavorizate din 
punct de vedere social, moral și fianciar. 
 Asociația Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" cu sprijinul Primăriei Municipiului Galați a 
organizat şi desfăşurat competiția sportivă rezervată persoanelor cu handicap "CUPA 
DANUBIUS",  eveniment ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie şi care s-a  desfăşurat în perioada 13 – 
17 aprilie 2016.   
”SemiMaratonul Galați” 
Fundația Comunitară Galați cu sprijinul Primăriei Municipiului Galați a organizat competiția 
sportivă ”SemiMaratonul Galați”, ediția a III-a, care a avut loc în data de 11 septembrie 2016. 
Scopul organizării acestui eveniment l-a reprezentat strângerea de fonduri pentru cauze ale 
unor organizații non-guvernamentale sau grupuri de inițiativă locale. Fundația Comunitară 
Galați este persoană juridică non – profit, înființată în anul 2015, având ca misiune 
îmbunătățirea locuitorilor din județul Galați prin mobilizarea și distribuirea de resurse pentru 
inițiative de dezvoltare locală. Printre obiectivele fundației se numără: motivarea și 
încurajarea locuitorilor și firmelor de a se implica activ în viața comunităților din județul Galați, 
stimularea spiritului filantropic și a responsabilității sociale față de nevoile comunității, 
construirea și gestionarea unor fonduri cu destinație stabilită și/sau caracter permanent 
pentru a răspunde nevoilor prezente și viitoare ale comunității. 
FESTIVITATEA DE PREMIERE A CUPLURILOR CARE  ÎMPLINESC  50 ANI DE LA EFECTUAREA 
CĂSĂTORIEI 
În anul 2016  au avut loc trei festivități de premiere a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de 
căsătorie, respectiv: 
Ceremonia din 24 februarie 2016 în cadrul căreia s-au premiat 80 cupluri. 
Ceremonia din 25 mai 2016 în cadrul căreia s-au premiat 98 cupluri.  
Ceremonia din 06 decembrie 2016 în cadrul căreia s-au premiat 207  cupluri. 
FESTIVITATEA DE  PREMIERE  A PERSOANELOR  CARE  AU ÎMPLINIT 100 DE ANI 
Numirea reprezentantilor Consiliului Local Galati, precum si a membrilor supleanti in consiliul 
de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii "Sf. Ioan" Galati 

http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011016/HCL%20160.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011016/HCL%20160.pdf
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2.10.3 RELAŢIA CU CETĂŢENII  
 
              Serviciul Relații cu Publicul, ghișeu unic reprezintă un nod  de comunicare  și informații 
în cadrul instituției administrației publice, asigurând interfața dintre cetățean și administrația 
locală, dar și ca un element de legătură între diferitele compartimente ale instituției.  
     În decursul anului 2016,Serviciul Relații cu Publicul, Ghiseul Unic a asigurat activitatea de 
primire, înregistrare și urmărire a corespondenței ce aparține Consiliului Local și Primarului. 
Având în vedere numărul mare de înregistrări persoane fizice și juridice, prin folosirea în mod 
prioritar a e-mailului, s-a reușit o creștere a eficientizării satisfacerii cetățeanului, prin 
răspunderea promptă, într-un interval mai scurt și cu costuri mici. 
          2. a asigurat  primirea, înregistrarea, verificarea  și expedierea întregii corespondențe în 
materie fiscală:  
        3. s-au oferit informații persoanelor juridice în limitele competenței prevăzute în fișa 
postului și s-a comunicat cu personalul din cadrul instituției; 
        4. s-a asigurat accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu conform art.5 din 
Legea nr.544/2001, în cadrul punctului de informare, cum ar fi: actele normative care 
reglementează organizarea și funcționarea Consiliului Local și a Primăriei; structura 
organizatorică; programul de funcționare,  programul de audiențe, coordonatele de contact, 
numele persoanelor din conducere, sediu, telefon, fax, listele cuprinzând documentele de 
interes public, a documentelor gestionate, a documentelor produse, lista informațiilor 
exceptate de la liberul acces etc.); 
             5. s-au furnizat informațiile de interes public solicitate, respectând procedurile legale 
de înregistrare a cererilor, soluționarea, comunicarea înformațiilor în termenele stabilite de 
Legea nr.544/2001 în registrul special, conform Anexei nr.5 din H.G. nr.123/2002 din Legea 
544/2001 și s-a elaborat în fiecare an Raportul privind modul de implementare a Legii 
nr.544/2001 ; 
             6. s-a asigurat asistență cetățenilor pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuțiile 
primarului și consiliului local (sprijin pentru completarea formularea, explicarea pașilor de 
urmat pentru rezolvarea problemelor, realizarea contractelor cu compartimentele Primăriei, 
îndrumarea cetățenilor pe parcursul etapelor de întocmire a documentelor); 
            7. s-a asigurat organizarea si funcționarea punctului de informare și documentare, cu 
materiale pentru informarea publicului (hotarări  ale Consiliului Local, dispoziții normative ale 
primarului și alte informații utile); 
            8. s-au executat operațiunile de înscriere (direct, prin petiții, telefonic sau e-mail), 
organizare și desfășurare a audiențelor de către Primar/Viceprimar (înscrierea persoanelor, 
pregătirea, desfășurarea și rezolvarea problemelor din audiență); 
            9. În decursul anului 2016 au avut loc 14 audiențe, la care au fost invitațe 274 de 
persoane și s-au prezentat 223 persoane.  

   Cele mai multe dintre problemele sesizate şi-au găsit rezolvarea imediat sau înainte 
de împlinirea  termenului legal de 30 de zile de la data ţinerii audienţei. 
 În afara solicitărilor făcute în scris de către cetățeni, au fost acordate zilnic, informații și 
relații publice verbale oricărei persoane îndreptățite să solicite acest lucru. 
 

2.10.4. PROTECȚIE CIVILĂ 
 

În cursul anului 2016, Biroul Apărare și Protecție Civilă a desfășurat activități pentru 
prevenirea manifestării unor situații de urgență sau de protecție civilă, cât și pentru protecția 
populației: completarea sistemului de alarmare publică al municipiului Galați prin achiziția a 3 
sirene electronice de alarmare publică (1200 W) și a unui cofret pentru comandă și 
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centralizare sirenă electrică; menținerea în permanentă stare de normalitate a sirenelor 
electrice și electronice de alarmare publică ale municipiului Galați prin executarea de lucrări 
periodice de verificare, întreținere și reparații; menținerea în permanentă stare de 
normalitate a adăposturilor special amenajate de protecție civilă aflate în patrimoniul 
municipiului Galați prin executarea de lucrări periodice de verificare, întreținere și reparații; 
verificarea modului de aplicare a prevederilor legislative în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile prin controalele periodice executate la operatorii economici și 
instituțiile publice din subordinea consiliului local, cât și la gospodăriile populației; 

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 in 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 şi de 
asigurare a asistenţei medicale de urgenţă; Planul de apărare împotriva inundaţiilor, 
gheţurilor şi 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, etc.); 

Pentru anul 2017, pe lângă obligațiile legii 481 / 2004 republicată privind protecția civilă 
și legii 307 / 2006 actualizată privind apărarea împotriva incendiilor, Biroul Apărare și 
Protecție Civilă are în vedere achiziția de materiale și mijloace de intervenție: autospeciale 
pentru intervenție și salvare de la înălțime necesară pentru intervenția în situații de urgență, 
sirene electronice de alarmare publică, cofrete pentru comandă și centralizare sirene 
electrice, piese de schimb și subansamble pentru mijloacele de intervenție în situații de 
urgențã, sau pentru mijloacele de alarmare publică. 
 
2.11 SIGURANȚĂ PUBLICĂ 
 

Poliția locală, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/11.04.2011, în baza Legii 
nr. 155/2010, instituție publică de interes local, și-a desfășurat activitatea în anul 2016, 
manifestând față de cetățenii orașului siguranță, încredere, respect. 

Ordinea și siguranța publică în municipiul Galați se realizează prin polițiști locali din 
cadrul celor 5 secții de poliție locală. Personalul este format din patrule mobile și pedestre, în 
trei schimburi, în medie 10 – 12 patrule pe schimb, patrule mixte cu Poliția Municipiului Galați 
și Poliția Transporturi Galați. 

Polițiștii locali au patrulat și acționat zilnic pe străzile municipiului Galați, pentru 
prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală, ce contravin ordinii 
de drept, fluidizarea traficului rutier, respectarea normelor legale privind comerțul stradal, 
autorizarea lucrărilor în construcții, respectarea prevederilor legale de protecție a mediului, a 
afișajului stradal, etc. 

Acțiunile organizate pe diferite domenii de activitate au urmărit în principal prevenirea 
faptelor antisociale, același scop avându-l și activitățile de patrulare.  

ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ – REZULTATE PRINCIPALE 
Siguranța rutieră, dirijarea traficului auto și pietonal se realizează în principal prin 

Serviciul de Siguranță Rutieră, compus din 28 de polițiști locali care acționează în uniforma 
specifică, cu înscrisuri și însemne distinctive, în patrule mobile, permanent, în trei schimburi a 
câte 3 patrule pe schimb, în medie 8 – 10 patrule la 24h. 

Echipajele rutiere au participat atât la acțiuni proprii, cât și la acțiunile organizate de 
structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public. 
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Acțiunile organizate pe diferite domenii de activitate au urmărit în principal prevenirea 
faptelor antisociale, același scop avându-l și activitățile de patrulare. Acolo unde latura 
prevenției nu și-a atins scopul, au fost aplicate sancțiuni contravenționale sau au fost 
întocmite, după caz, primele acte de constatare a infracțiunii în flagrant. Polițiștii locali au 
constatat, atât în flagrant, cât și cu ocazia unor verificări operative ale echipelor de control, 
prin patrule proprii, cât și în patrule mixte, 309 de infracțiuni, cele mai semnificative fiind: 118 
infracțiuni de furt, 1 tentativa de furt, 3 infracțiuni de înșelăciune, 2 infracțiuni de tâlhărie, 26 
infracțiuni la regimul circulație (OUG 195/2002), 13 infracțiuni de distrugere, 19 infracțiuni 
privind consumul de etnobotanice (Legea nr. 143/2000), 14 infracțiuni privind autorizarea 
lucrărilor în construcții (Legea nr. 50/1991) și 64 de alte genuri de infracțiuni .  

Se remarcă o diminuare în constatarea de infracțiuni, de la 385 în anul 2015 la 309 în 
anul 2016. 

Organizarea mai atentă a dispozitivelor de ordine și siguranță publică, eficientizarea 
activităților de patrulare, a făcut ca și numărul sancțiunilor contravenționale să cunoască o 
scădere semnificativă, cu toate că și pe această coordonată s-a avut în vedere latura de 
prevenție. Astfel, s-a acționat gradual, aplicându-se ca o primă măsură avertismente scrise. În 
acest context, constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni contravenționale, polițiștii 
locali au analizat împrejurările concrete în care ele s-au comis, gradul de pericol social și nu în 
ultimul rând, conduita și persoana făptuitorului. Pe acest segment, în anul 2015, polițiștii locali 
au aplicat 11.062 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.836.204 lei, scădere față 
de anul 2015. 

Ca măsură complementară, au fost ridicate în vederea confiscării mărfuri estimate la o 
valoare de 17.253 lei. 

Situația sancțiunilor contravenționale se prezintă astfel: 
total amenzi = 11.062, din care: 
 Legea nr. 61/1991 _________________________  3.272  
 H.C.L. nr. 79/2002 _________________________  2.867 
 O.U.G. nr. 195/2002 republicată________________           2.716 
 H.C.L. nr. 307/2006, modificat__________________  1.210 
 O.G. nr. 97/2005 – evidența populației _______           180 
 H.C.L. nr. 335/2014 _________________________          69 
 Legea nr. 12/1990 modificată _____________          179 
 O.G. nr. 99/2000 _________________________ 114 
 Legea nr. 50/1991 _________________________         215 
 Legea nr. 54/2012 _________________________         27 
 Alte acte normative _________________________         213 

Performanțele polițiștilor locali din anul 2015 se datorează pregătirii profesionale și 
fizico-tactice, aceștia beneficiind de: sala de pregătire fizică, sală de forță, bază de pregătire 
fizică și tactică de specialitate, teren multifuncțional de pregătire fizică cu gazon sintetic. La 
aceste dotări se mai adaugă și cele 42 de autovehicule dotate corespunzător, ce servesc zilnic 
la activitățile de patrulare și acțiunile specifice conform competențelor. Dotarea 
corespunzătoare de care beneficiază Poliția Locală, și care face din această instituție una 
dintre cele mai bine cotate la nivel național, are la bază atenția și sprijinul financiar acordat de 
Consiliul Local Galați, for care a înțeles importanța muncii polițiștilor locali la nivelul 
comunității. 
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2.12 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR    
 

Serviciul Evidența Persoanei Galați are ca principal obiect de activitate eliberarea actelor 
de identitate, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor 
de identitate, schimbarea domiciliului şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu 
prevederile legale. 

În prezent, cetăţenilor români li se eliberează cărţi de identitate sau după caz, cărţi de identitate 
provizorii.  
             Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea 
pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, 
dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei 
române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.  

În anul 2016, au fost înregistrate 40047  cereri pentru eliberarea actelor de identitate, 
fiind emise 35289 cărțí de identitate, 3153 cărți de identitate provizorii și 1605 reședințe. 
 S-a efectuat un număr 523 deplasări cu camera mobilă pentru punerea în legalitate a 
persoanelor nedeplasabile din mediul urban și rural. 
 La solicitarea instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, 
securității și justiției, instituțiilor în domeniul realizării creanțelor bugetare, instituțiilor cu 
atribuții în domeniul drepturilor copilului, alte persoane juridice precum și la solicitarea 
persoanelor fizice, au fost verificate în Registrul Național de Evidența persoanelor un număr de 
5639 persoane. 
 În vederea actualizării componentei locale a RNEP, au fost operate 4061 comunicări de 
naștere, 3708 comunicări de deces, 414 comunicări de modificări privind statutul civil, 624 
comunicări divorț, 3965 comunicări CRDS și 358 comunicări operative. 

Resort naşteri 
 S-au întocmit următoarele acte: 
- acte de naştere: - registrul exemplarul I  ---------------------------------------------------------------4071 
      - registrul exemplarul II  ----------------------------------------------------------------4071                         
- certificate de naştere eliberate ---------------------------------------------------------------------------7950 
- certificate de naştere-corespondență -------------------------------------------------------------------1387 
- buletine statistice pentru nou născuţi ----------------------  -------------------------------------------4071 

Resort căsătorii 
 S-au întocmit următoarele acte: 
- acte căsătorie: - registrul exemplarul I  -----------------------------------------------------------------2197 
     - registrul exemplarul II  -----------------------------------------------------------------2197 
- livrete de familie ------------------------------------------ -----------------------------------------------2197 
- certificate de căsătorie eliberate - --------------------------------------------------------------------3400          
- buletine statistice de căsătorie pentru Direcţia Judeţeană de Statistică  ------------ ----------2297 
- schimbare nume pe cale administrative--------------------------------------------------------------------52 
               Lunar s-a centralizat şi transmis situaţia buletinelor statistice la Direcţia Judeţeană de 
Statistică Galaţi şi certificatele de stare civilă anulate la S.P.C.L.E.P. 

Resort decese 
 S-au întocmit următoarele acte: 
- acte de deces:  - registrul exemplarul I    ---------------------------------------------------------------3516 
                              - registrul exemplarul II     --------------------------------------------------------------3516 
- certificate de deces  eliberate -----------------------------------------------------------------------------4163 
- adeverinţe de înhumare --------------------------------------------------------------------------------3516 
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Livrete de familie 
 - livrete de familie completate la cerere     ------------------------------------------------------615  
 - livrete de familie actualizate---------------------------------------------------------------------1500   
Corespondenţă primită,înregistrată şi rezolvată------------------------------------------------------11076    
Comunicari de mentiune: de căsătorie ,divorţ,deces operate pe actele de  
 naştere şi căsătorie  ---------------------------------------------------------------------------------------  10500   
TRANSCRIERI  ACTE STARE CIVILA    ----------------------------------------------------------------------- 1333 
DIVORTURI PE CALE ADMINISTRATIVA  --------------------------------------------------------------------- 38 
DIVORTURI OPERATE –JUDECATORIE+ NOTAR ---------------------------------------------------------  656 
Au fost întocmite şi eliberate la cerere ANEXA 24 –sesizare pentru deschiderea procedurii 
succesorale                ----------------------------------------------------------------------------------------- 627 
Au fost verificate,completate şi transmise AJPIS  formulare E 401 --------------------------------  208 
 

  
PRIMARUL FLORIN IONUȚ PUCHEANU 

 
Este important să știți pe ce vor fi cheltuiți banii ce provin din taxele și impozitele pe care 

fiecare dintre dumneavoastră le plătiți, astfel încât pentru anul 2017 ne-am propus continuarea 
lucrărilor de modernizare din Valea Orașului, asigurarea independenței termice pentru unitățile 
de învățământ, dotarea unităților de învățământ cu 200 de calculatoare, mobilier pentru trei 
școli, special adresat claselor ”step by step”, înființarea Centrului de permanență pentru servicii 
medicale din Micro 39, achiziționarea Maternității ”Buna Vestire”, organizarea Campionatului 
Mondial de Hochei Seniori Divizia II, Grupa B, finanțarea sportului, culturii scrise și bisericilor, 
îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, mobilier urban unitar (bănci, refugii pentru stații de 
autobuz, coșuri de gunoi, toalete publice ce vor fi legate la sistemul de canalizare și vor fi 
amplasate în cele mai tranzitate zone din oraș dar și în parcuri), finalizarea lucrărilor pentru 
locuințele sociale din Micro 17, finalizarea lucrărilor de modernizare pentru piața din Micro 17, 
implementarea sistemului e-ticketing și punerea în circulație a 14 troleibuze noi și 5 autobuze, 
începerea proiectării și execuției primei parcări supraetajate (Mazepa I), restructurarea urbană 
din zona Colegiului Național Mihail Kogălniceanu: fluidizarea traficului auto prin crearea unor 
artere de circulație corespunzătoare, creșterea numărului de parcări, amenajarea unui parc și a 
unor zone de relaxare, refacerea trotuarelor și aleilor pietonale, modernizarea iluminatului 
public, amenajare parcare și parc Țiglina II: proiectul prevede realizarea a 152 de locuri de 
parcare pe o alee carosabilă ce va porni din Str. Brăilei (Grădinița nr.9) până spre Str. 
Constructorilor, amenajarea unui loc de joacă pentru copii în apropierea Grădiniței nr. 9, 
modernizarea iluminatului public și reamenajarea spațiilor verzi, resistematizarea din zona 
intrării în Galați dinspre Tecuci: amenajarea unui sistem de preluare și dirijare a apelor pluviale, 
modernizarea sistemului rutier și extinderea carosabilului până la intersecția Drumul de 
Centură – B-dul Dunărea, sistem rutier destinat traficului greu, amenajare trotuare și piste 
pentru bicicliști, amenajarea a trei sensuri giratorii în cele trei intersecții, modernizarea 
iluminatului public. 

Vă mulţumim şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la 
dezvoltarea comunităţii gălățene şi vă invităm să vă implicaţi în continuare în proiectele 
municipalităţii, pentru ca, împreună, să facem din Galați oraşul în care ne bucurăm să trăim. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI 
FLORIN IONUȚ PUCHEANU 
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