
                                                                                                                                                            

     

MUNICIPIUL GALATI 

 

 
      Comunicat de presă 

 
 

În data de 10 aprilie 2009, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile, 
alocate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1.1, 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană – Poli de dezvoltare urbană”, Primăria 
municipiului Galaţi a demarat elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană. 
 
Acesta se încadrează în obiectivul general al Axei 1.1 a POR, respectiv creşterea 
calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea 
infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, 
precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.  
 
Primăria municipiului Galaţi a identificat următoarele aspecte prioritare ce se vor 
concretiza în direcţii de acţiune în elaborarea Planului integrat de dezvoltare urbană: 

• Modernizarea infrastructurii rutiere; 
• Reabilitarea obiectivelor de interes public; 
• Creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială; 
• Creşterea rolului economic şi social al municipiului 
 

Identificarea acestor obiective s-a bazat pe lista necesităţilor existente la nivelul 
municipiului, respectiv a priorităţilor identificate în Strategia de Dezvoltare Durabilă. 
Abordarea integrată a obiectivelor în acest fel deţine avantajul dezvoltării 
potenţialului municipiului, atât economic, cât şi din punct de vedere social. 
 
Etapele realizării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 
 
1. Elaborarea Planului Integrat, pe baza Strategiei de dezvoltare a municipiului 
Galaţi şi în concordanţă cu obiectivele asumate de Consiliul Local Galaţi; 
2. Revizuirea documentaţiilor tehnico – economice (studii de fezabilitate/ 
documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii/caiete de sarcini) necesare 
realizării proiectelor incluse în Planul Integrat, ce vor fi anexate la cererile de 
finanţare; 
3. Asistenţă tehnică pentru întocmirea cererilor de finanţare; 
4. Asistenţă tehnică pe perioada evaluării Planului Integrat şi a proiectelor aferente 
acestuia. 
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MUNICIPIUL GALATI 

 
Structura Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 
 
I. Caracterizarea generală a polului de dezvoltare urbană 
II. Strategia dezvoltării polului de dezvoltare urbană 
III. Planul de acţiune 
IV.  Informare şi consultare publică în procesul elaborării planului 

Vor fi elaborate chestionare specifice caracteristicilor social-economice urmărite 
pentru dezvoltare şi a priorităţilor populaţiei, vor fi prezentate obiectivele specifice 
identificate şi va fi solicitată opinia grupurilor ţintă. 
 
Pentru realizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, AM POR a alocat 18,06 
milioane Euro. 
 
Informaţii suplimentare vor fi disponibile pe durata desfăşurării proiectului, 
electronic, pe site-ul Primăriei Galaţi, www.primaria.galati.ro şi telefonic. 
 
Adresa: Galaţi, Str. Domnească nr. 38, Telefon: 0236.323136 Fax : 0236.323137 
 
Persoană de contact: 
Costel HANŢĂ, Director – Direcţia de Programe şi Proiecte Europene 
 

http://www.primaria.galati.ro/

