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INTRODUCERE 
 

     Acest raport a fost întocmit în baza prevederilor art. 51 alin (4) din Legea nr. 215/ 
2001, astăzi 01.05.2019, de către CRISTIAN SORIN ENACHE în calitate de viceprimar 
al municipiului Galati, cu referire la activitatea desfășurată in perioada 01.05.2018- 
01.05.2019. 
 
1. Comisii 

 
 În perioadă de referință, am activat ca președinte al Comisiei nr. 1 Buget- 
Finanțe, de administrare a domeniului public si privat, si am participat la un 
număr de 41 de ședințe de comisie, care au avut loc în fiecare marți, începând 
cu ora 16. 

 
       In aceeași perioada am fost desemnat președinte al Comisiei de selecție a 
membrilor consiliilor de administrație ale societăților din subordinea Primăriei 
Municipiului Galati: Administrația Zonei Libere; Societatea Administrația Piețelor 
Agroalimentare S.A. Galati, SC Transurb SA Galati; SC Gospodărire Urbana SRL 
Galati, Societatea Industrial Parc SRL.  
 
2. Sedinte CL  

 
În perioada 01.05.2018- 01.05.2019 am participat la un număr de 25 de ședințe 
ale Consiliului Local, dintre care 3 ședințe de îndată, 12 ședințe ordinare şi 10 
ședințe extraordinare. 

 
  Astfel, ȋn aceasta perioada, am participat la adoptarea a unui număr total de 657 
hotărâri ale Consiliului Local, acestea putând fi accesate si consultate pe site-ul Primăriei 
Municipiului Galaţi : www.primaria.galati.ro la secțiunea Consiliu Local. 
 
3. Proiecte de hotarari initiate individual: 

 
In ultimul an am inițiat un număr de 56 de hotărâri ale Consiliului Local, după cum 
urmează : 

 
• HCL 329 privind modificarea HCL nr. 75/15.02.2018 privind finanțarea din 

bugetul local al municipiului Galati a cheltuielilor aferente cotelor de 

http://www.primaria.galati.ro/
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010518/HCL%20329.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010518/HCL%20329.pdf
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contribuție pentru reabilitarea termica a unor imobile si mecanismul de 
recuperare a sumelor avansate de către municipiul Galați, cu titlul de cota de 
contribuție, ce revin asociațiilor de proprietari; 
 

• HCL 368/ 27/06/2018 privind repartizarea a doua locuințe de necesitate din 
fondul locativ al Municipiului Galați; 

 
• HCL 376/ 29/06/2018 privind completarea numărului de membri ai  Consiliului 

de administrație al societății Transurb S.A. Galati cu cinci administratori 
provizorii, pana la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor; 

 
• HCL 377/ 9/07/2018 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru 

obiectivul "Modernizare si reabilitare Școala gimnaziala nr. 28 Mihai 
Eminescu"; 

 
• HCL 378/ 9/07/2018 privind modificarea modificarea H.C.L. nr. 368/27.06.2018 

privind repartizarea a doua locuințe de necesitate din fondul locativ al 
Municipiului Galaţi; 

 
• HCL 387 / 26/07/2018 privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii 

Centrului de îngrijire si asistenta pentru persoanele adulte cu handicap 
"Maria", de tip rezidențial, din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si 
Protecția Copilului Galaţi;  

 
• HCL 388 / 26/07/2018 privind trecerea unui imobil situat in municipiul Galaţi, 

str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al municipiului Galaţi si 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi in domeniul public al 
județului Galaţi si in administrarea Consiliului Județean Galaţi; 
 

• HCL 442 din 30/08/2018 anularea creanțelor fiscale pana la limita sumei de 20 
lei, aflate in sold la 31.12.2017; 

 
• HCL 443 din 30/08/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a 

eșalonărilor la plata pentru obligațiunile de plata restante la bugetul local al 
municipiului Galaţi;  

 
• HCL 469 din 30/08/2018 completare HCL nr. 444/ 26.11.2015 privind aprobarea 

taxei speciale de habitat si a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, 
încasarea si utilizarea taxei speciale de habitat; 

http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010518/HCL%20329.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010518/HCL%20329.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010518/HCL%20329.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010618/HCL%20376.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010618/HCL%20376.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010618/HCL%20376.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20377.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20377.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20377.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20378.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20378.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20378.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20387.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20387.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20387.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20387.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20388.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20388.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20388.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010718/HCL%20388.pdf


            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI 
      CABINET VICEPRIMAR  

  
 
 

                           Tel: +40 0236 307.707   Fax: +40 0236 461.460  Email: sesizari@primariagalati.ro;  

 
 

Str. Domnească, Nr.54, Cam.306, Et.3, Galați, România 
www.primariagalati.ro 

4 
 

 
• HCL 471 din 30/08/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

funcționare, a Caietului de sarcini si a Contractului-cadru pentru serviciul de 
întreținere si reparații a toaletelor publice din Municipiul Galaţi; 
 

• HCL 473 din 30/08/2018 privind aprobarea "Strategiei de alimentare cu energie 
termica a Municipiului Galaţi pentru perioada 2018 - 2025"; 
 

• HCL 536 din 27/09/2018 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Galati 
pentru organizarea Programului "Școala după şcoală" în cadrul şcolii 
Gimnaziale nr. 29 Galaţi; 
 

• HCL 559 din 25/10/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 698/13.12.2017 privind 
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat şi 
particular din Municipiul Galaţi pentru anul școlar 2018-2019; 
 

• HCL 606 din 8/11/2018 privind aprobarea proiectului „ Modernizare strada 
Traian între Metro şi strada Brăilei" şi a cheltuielilor legate de proiect; 

 
• HCL 607 din 8/11/2018 privind aprobarea proiectului  "Achiziția de mijloace de 

transport nepoluante - 17 troleibuze noi" şi a cheltuielilor legate de proiect; 
 

• HCL 608 din 8/11/2018 privind aprobarea proiectului  "Furnizarea Sistemelor 
de Colectare Automata a Tarifelor de Călătorie, de Informare a Pasagerilor si 
de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galaţi" şi a 
cheltuielilor legate de proiect;  

 
• HCL 609 din 8/11/2018 privind modificarea HCL nr. 417/26.07.2018 privind 

participarea Municipiului Galaţi, ca partener, in cadrul proiectului "Achiziție de 
mijloace de transport public - tramvaie/ troleibuze/ autobuze electrice" şi 
aprobarea cheltuielilor legate de proiect; 

 
• HCL 612 din 23/11/2017 privind premierea elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat din Municipiul Galaţi care au obținut rezultate deosebite 
la olimpiadele naționale si internaționale, precum şi a cadrelor didactice care 
i-au pregătit, pentru anul școlar 2017-2018; 
 

• HCL 614 din 23/11/2017 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a 
spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului 

http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010818/HCL%20471.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010818/HCL%20471.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010818/HCL%20471.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010818/HCL%20473.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010818/HCL%20473.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010918/HCL%20536.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010918/HCL%20536.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010918/HCL%20536.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011018/HCL%20559.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011018/HCL%20559.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011018/HCL%20559.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20607.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20607.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20607.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20607.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20607.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20607.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20609.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20609.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20609.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20609.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20614.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20614.pdf
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Galaţi şi administrarea Teatrului National de Operă şi Opereta "Nae Leonard" 
Galaţi, către Asociatia Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galaţi; 

 
• HCL 626 din 23/11/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galati, str. 
Nicolae Holban nr. 30, apartament 2; 

 
• HCL 627 din 23/11/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galati, str. 
Nicolae Holban nr. 30, apartament 30; 

 
• HCL 43 din 25/02/2019 privind completarea HCL nr. 691/ 13.12.2017 privind 

aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de 
parteneriat dintre Județul Galaţi, în calitate de lider şi Municipiul Galati, in 
calitate de partener, pentru elaborarea şi implementarea proiectului "Extindere 
şi modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi"; 

 
• HCL 44 din 25/02/2019 privind modificarea HCL nr. 725/ 19.12.2018 privind 

aprobarea realizării proiectului "Reabilitare şi Modernizare Școala Gimnazială 
nr. 33 Galaţi" si a cheltuielilor legate de proiect; 

 
• HCL 70 din 27/02/2019 privind completarea anexei la completarea anexei la 

H.C.L. nr. 612/ 23.11.2018 privind premierea elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat din municipiul Galaţi care au obținut rezultate deosebite 
la olimpiadele naționale si internaționale, precum si a cadrelor didactice care 
i-au pregătit, pentru anul școlar 2017-2018; 

 
• HCL 71 din 27/02/2019 privind aprobarea Master Planului pentru sistemul de 

management integrat al deșeurilor in Județul Galati; 
 
• HCL 78 din 28/03/2019 privind validarea unui mandat de consilier local ales pe 

listele Partidului Social Democrat; 
 

• HCL 79 din 28/03/2019 privind validarea unui mandat de consilier local ales pe 
listele Partidului Alianța liberalilor si Democraţilor; 

 
• HCL 115 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 425/ 30.08.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Renovare imobil, str. 
Crizantemelor nr. 6, Galaţi”; 

http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20614.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20614.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20626.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20626.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20626.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20626.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20626.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011118/HCL%20626.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2043.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2043.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2043.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2043.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2043.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2044.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2044.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2044.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2070.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2070.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2070.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2070.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010219/HCL%2070.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010319/HCL%2078.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010319/HCL%2078.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010319/HCL%2078.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010319/HCL%2078.pdf
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• HCL 116 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 547/26.10.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe –A5, scara 6, strada Brăilei nr. 
205, Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 117 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 369/29.06.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe - C4, aferent asociației de 
proprietari nr. 530 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 118 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 369/29.06.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe - C4, aferent asociației de 
proprietari nr. 530 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 119 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 131/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocurile de locuințe – bloc C21, aferent 
asociației de proprietari nr. 208 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 120 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 132/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc C22, aferent asociației 
de proprietari nr. 208 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 121 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 133/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc CD1, aferent asociației 
de proprietari nr. 113 din Municipiul Galaţi; 
 

• HCL 122 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 133/22.03.2018 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc CD2, aferent asociației 
de proprietari nr. 113 din Municipiul Galaţi; 

 
 

• HCL 123 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 135/22.03.2018 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 

http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010319/HCL%20117.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010319/HCL%20117.pdf
http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010319/HCL%20117.pdf
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performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc CD3, aferent asociației 
de proprietari nr. 113 din Municipiul Galaţi; 
 

• HCL 124 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 136/22.03.2018 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc CD4, aferent asociației 
de proprietari nr. 113 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 125 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 371/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc CL3, aferent asociației 
de proprietari nr. 188 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 126 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 137/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc D, Centru, aferent 
asociației de proprietari nr. 140 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 127 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 548/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc D, str Milcov, nr. 25 din 
Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 128 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 138/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc E7, aferent asociației de 
proprietari nr. 208 din Municipiul Galaţi; 
 

• HCL 129 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 139/22.03.2018 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc E8, aferent asociației de 
proprietari nr. 208 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 130 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 372/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc G2, aferent asociației de 
proprietari nr. 283 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 131 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 373/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
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performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc G3, aferent asociației de 
proprietari nr. 283 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 132 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 550/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc M, str. Albatros nr. 1 din 
Municipiul Galaţi; 
 

• HCL 133 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 553/22.03.2018 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc PR3A, Bd-ul Galati nr. 5 
din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 134 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 374/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc PR6, scara 1 aferent 
asociației de proprietari nr. 570 din Municipiul Galaţi; 

 
• HCL 135 din 28/03/2019 privind modificarea HCL nr. 140/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea 
performanţelor energetice la blocul de locuințe – bloc SD9C aferent asociației 
de proprietari nr. 322 din Municipiul Galaţi; 
 

• HCL 136 din 28/03/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Regenerare urbana zona Uzina de Apa nr. 1 etapa 1”; 

 
• HCL 137 din 28/03/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Realizare centru intermodal de transport în Municipiul 
Galaţi”; 

 
• HCL 138 din 28/03/2019 privind modificarea HCL 716/ 19.12.2018 aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea, extinderea si 
dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de psihiatrie Elisabeta 
Doamna Galaţi”; 
 

• HCL 140 din 28/03/2019 privind aprobarea încheierii unui protocol de 
colaborarea intre Serviciul public Ecosal Galati, Asociatia Animal Society si 
Municipiul Galaţi; 
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• HCL 141 din 28/03/2019 privind modificarea HCL 270/31.05/2017 privind 
achiziţionarea a 20 de minibuze şi 50 de autobuze medii noi cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
• HCL 191 din 24/04/2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare - cadru 

încheiat cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului de bunuri;  

 
• Prin HCL 208 din 24/04/2019 privind constituirea comisiei de evaluare si 

analiză a propunerilor de proiecte / programe sportive inițiate de către 
organizațiile sportive, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor.   
 

 
4. Atribuire dispoziții: 

 
 Prin dispoziția nr. 2552/ 24.05.2018, încetează aplicabilitatea dispoziția 

nr. 3604/ 31.10.2017, dispoziție prin care prin s-a delegat dreptul de a 
reprezenta Primăria Municipiului Galați ȋn calitate de înlocuitor al 
domnului primar Ionuţ Florin Pucheanu ȋn cadrul ședințelor lunare 
susținute de către Prefectura municipiului Galaţi: 

 
1. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice; 
2. Comisia de dialog social; 

 
 Prin aceeași dispoziție delegarea de semnătura a fost extinsa si pe 

următoarele unități: S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. 
Galați; Cantina de Ajutor Social Galați; Serviciul Public Ecosal Galaţi; 
SC Geotopocad Expert SRL Galaţi; Teatrul Muzical „Nae Leonard” 
Galaţi; Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi; Fundația Andreiana 
Juventus Galaţi; Instituția Arhitect Șef; Direcția de Evidentă, Gestiune şi 
Administrare a Patrimoniului; Direcția Generală Relații Publice, 
Evenimente Publice, Management Documente; Serviciul resurse umane 
şi salarizare; Compartiment Guvernantă Corporativă a întreprinderilor 
Publice. 

 
 Totodată, au fost delegate si atribuții suplimentare în următoarele domenii: 

 
• Educație; 
• Cultură; 

http://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010419/HCL%20191.pdf
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• Protecția şi refacerea mediului; 
• Conservarea, restaurarea, şi punerea în valoare a 

monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, 
grădinilor publice şi rezervațiilor naturale; 

• Punerea în valoare, în interesul comunității locale a resurselor 
naturale de pe raza unității administrativ teritoriale; 

• Atribuții privind organizarea şi desfășurarea alegerilor, 
referendumului şi recensământului. 
 

 De asemenea, sunt persoana desemnată să urmărească măsura 
referitoare la implementarea „Strategiei Naționale Anticorupție”, 
precum si cea referitoare la domeniul calității şi protecției mediului; 

 
 Activitatea cabinetului este completată de următoarele dispoziții: 

 
- Dispoziția nr. 49 / 08.07.2016, prin care am fost desemnat să fac parte din 

comisia pentru desfășurarea cercetării disciplinare prealabile pentru personalul 
contractual; 

- Prin Dispoziția nr. 96 / 12.07.2016, modificata prin Dispoziția nr. 940 / 24.03.2017, 
prin care am fost desemnat sa fac parte din Comitetul Local pentru situații de 
urgenta, ȋn calitate de vicepreședinte; 

- Prin Dispoziția nr. 161/ 22.07.2016, am fost desemnat ȋn calitate de manager de 
proiect, să fac parte din echipa de implementare a proiectului „ Servicii de 
asistență și consultanță tehnică, economico-financiară şi juridică pentru pregătirea 
şi derularea procedurii de atribuire a contractului de finanțare cu implicarea 
sectorului privat şi/ sau  a fondurilor europene pentru proiectul „ Tuneluri rutiere 
subtraversare Dunăre Galaţi- Brătianu”;  

- Prin Dispoziția nr. 385 / 23.08.2016, am fost desemnat ȋn calitate de membru ȋn 
Comisia Tehnico- Economică de avizare a documentațiilor tehnico- economice 
aferente obiectivelor de investiții noi şi / sau a lucrărilor de intervenții / reparații la 
construcții existente, aflate ȋn competentă de aprobare a Consiliului Local al 
Municipiului Galați sau a ordonatorului principal de credite; 

- Prin Ordinul Prefectului nr. 357 / 15.09.2016, am fost desemnat să fac parte din 
Comisia pentru asigurarea climatului de siguranță ȋn unitățile de învățământ 
preuniversitar din județul Galati; 

- Prin Dispoziția nr. 1189 / 14.10.2016, modificată prin Dispoziția nr. 1354/ 
03.05.2017 , am fost desemnat să fac parte ȋn calitate de președinte din Comisia 
de avizare a societăților comerciale şi a persoanelor fizice autorizate care solicită 
executarea de lucrări funerare ȋn cimitirele administrate de către S.C. 
GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAŢI ; 
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- Prin Dispoziția nr. 1650 / 08.11.2016, am fost desemnat ȋn calitate de președinte 
ȋn cadrul echipei de implementare a proiectului „ Servicii de consultanță ȋn 
vederea valorificării unor fracții a deșeurilor colectate de pe raza municipiului 
Galați; 

- Prin Dispoziția nr. 339 / 08.02.2017, am fost desemnat ȋn calitate de președinte ȋn 
cadrul comisiei de gestionare a riscurilor din Primăria Municipiului Galați ; 

- Prin Dispoziția nr. 1354/ 03.05.2017, am fost desemnat ȋn calitate de președinte ȋn 
cadrul comisiei de avizare a societăților comerciale si a persoanelor fizice 
autorizate care solicită executarea de lucrări funerare in cimitirele administrate de 
SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galați; 

- Prin Dispoziția nr. 3604 / 31.10.2017, am fost desemnat să fac parte din 
Comandamentul de deszăpezire pentru iarna 2017- 2018; 

- Prin Dispoziția nr. 3927 / 27.11.2017, am fost desemnat să fac parte din 
Comandamentul de deszăpezire pentru iarna 2017- 2018; 

- Prin Dispoziția nr. 4173 / 19.12.2017, am fost desemnat să preiau exercitarea 
atribuțiilor cu privire la Autoritatea Urbana; 

- Prin Dispoziția nr. 1197 / 12.03.2018, am fost desemnat membru supleant în 
Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice; 

- Prin Dispoziția nr. 2493 / 18.05.2018, am fost desemnat președinte al comisiei 
alcătuita in vederea actualizării Registrului Local al Spatiilor Verzi a cererilor de 
organizare a adunărilor publice. 

- Prin Dispoziția nr. 2552/ 24.05.2018 am fost desemnat să preiau atribuții privind 
organizarea si desfășurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului zării 
Registrului Local al Spatiilor Verzi a cererilor de organizare a adunărilor publice; 

- Prin Dispoziția nr. 3143/ 17.07.2018 am fost desemnat să preiau atribuții privind 
organizarea si desfășurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului; 

- Prin Dispoziția nr. 3336/ 09.08.2019 privind modificarea şi completarea art.1 al 
Dispoziției nr. 2493/ 17.05.2018 privind constituirea comisiei în vederea 
actualizării Registrului Local al Spatiilor Verzi. 

- Prin Dispoziția nr. 643/ 28.02.2019 privind modificarea art.1 al Dispoziției nr. 567/ 
19.02.2019 privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabila 2021-2027. 

- Prin Dispoziția nr. 655/ 04.03.2019 privind constituirea grupului de lucru pentru 
elaborarea Strategiei Smart City. 

- Prin Dispoziția nr. 884/ 15.03.2019 modificarea Dispoziției nr. 858/ 31.03.2014 
privind constituirea comisiei tehnico economice de avizare a documentațiilor 
tehnico economice aferente obiectivelor de investiții noi şi /sau a lucrărilor de 
investiții/ reparații la construcții existente aflate în competenta de aprobare a 
Consiliului Local al municipiului Galaţi sau a ordonatorului principal de credite, cu 
modificările si completările ulterioare.  
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- Prin Dispoziția nr. 1154/ 16.04.2019 privind constituirea comisiei de monitorizare 
în vederea implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerial din 
cadrul Primăriei municipiului Galaţi.  
 

5. Activitatea Ecoserv: 
 

Sunt membru în consiliul director al „ECOSERV”- Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Deşeurilor - organizatie înfiintată prin afilierea 
dintre Consiliului Local Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi şi cu toate celelalte consilii 
locale din judeţul Galaţi.  

Conform Statutului, Asociaţia, aceasta s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, 
reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de 
salubrizare, numite în continuare servicii, pe raza de competenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, pe baza 
strategiei de dezvoltare a serviciilor. 

 
6. Audiente cu cetateni: 

 
Am susținut un număr de 24 de audiențe programate conform programului bilunar, 
in cadrul cărora am analizat speţe diverse, dintre care cele mai multe s-au încadrat 
in zona de patrimoniu, asociații de proprietari, spațiu locativ, asociații de 
pensionari, reparații clădiri etc. În afara audiențelor programate am intâmpinat si 
multe cazuri fortuite în care am primit şi am oferit soluții cetațenilor confruntaţi cu 
diverse probleme neprevăzute. 
 
7. Deplasări in străinătate:  

 
1. Ningbo & Liaoning (China) 

 
     În perioada 05 – 13 iunie 2018, la Ningbo & Liaoning (China) am participat 

impreuna cu domnul Director al Direcției de Utilități Publice, Vergiliu Vals,  la Forumul 
Primarilor din China și Țările Central și Est Europene, organizat de CPAFFC (Chinese 
People Association for Friendship with Foreing Countries) și autoritățile locale din Ningbo 
& Liaoning. 
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   În cadrul Forumului am promovat oportunitățile de investiții si facilităţile fiscale ale 
Zonei Libere, îmbunătatirea schimburilor culturale si economice, întarirea relațiilor dintre 
primaria municipiului Galați si omologii chinezi reprezentanţi ai oraşelor Ningbo, Liaoning 
şi Dalian. 

 
8. Participarea la evenimente şi activităti socio-culturale locale:  

 

 am luat parte la următoarele evenimente:  
 
a) În data de 02 iunie 2018, am participat la festivitatea de premiere  a elevilor la 

Olimpiada naționala de Rugby; 
b) În data de 26 iunie 2018 am participat la manifestările dedicate Zilei Drapelului 

Național, care s-au desfășurat la Catedrala Arhiepiscopală și în Grădina Publică. 
Primăria municipiului Galați a organizat o serie de evenimente cultural-educative, 
cu caracter evocator, consacrate istoriei patriei, precum şi ceremonii religioase și 
militare specifice. 

c) In perioada 28 iunie-01 iulie 2018, am participat evenimentul dedicat Zilelor 
Dunării; 

d) În data de 29 iulie 2018 am participat la evenimentul dedicat Zilei Imnului, zi 
marcanta pe care municipalitatea a marcat aceasta zi importantă  prin 
organizarea de ceremonii militare specifice şi manifestări artistice; 
 

e)  In perioada 12-15 august 2018 am participat la festivitățile dedicate Zilei 
Marinei; 
 

f)  În data de 12 octombrie 2018 am fost gazda delegației parlamentare 
australiene, însoțită de reprezentanți ai Ambasadei Australiei în Atena, acreditată 
pentru România; 
 

g) În data de 30 octombrie 2018 am participat la primul forum imobiliar în 
parteneriat public-privat organizat vreodată în Galati, IMOFEST 2018, o iniţiativă 
în premieră a Primăriei de inventariere și prezentare a terenurilor și clădirilor 
deschise investițiilor. 
 

h) În data de 11.11.2018, alaturi de Excelenta Sa doamna ambasador Michele 
Ramis,  am comemorat Ziua Armistiţiului la Careul Francez din Cimitirul 
Eternitatea. 
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i) În data de 27 noiembrie 2018, am avut onoarea de a reprezenta municipalitatea 
gălățeana ca gazda a evenimentului de promovare a intensificării economice şi 
comerciale, Romanian Investment Zoom, eveniment ce a beneficiat de prezența 
mediului academic, a oamenilor de afaceri din Galați, invitați fiind ambasadori 
acreditați în România și atașați comerciali ai reprezentanțelor diplomatice. 

 
j) În data de 29 noiembrie 2018, am fost desemnat sa reprezint Primaria 

Municipiului Galati la evenimentul organizat de DGA la  la sediul Primăriei – ”10 
(zile) pentru Galați” – dedicat oamenilor speciali din comunitatea  noastră, care au 
performat în domeniile lor de activitate – şi care sunt adevarate modele de urmat. 
 

k) În data de 1 decembrie 2018, am participat la omagiul de centenar pentru eroii 
Galatiului; 
 

l) În data de 3 decembrie 2018, am participat la “Ziua Internațională a Persoanelor 
cu Dizabilități”; 
 

 
         Nu in ultimul rând, am participat alături de domnul primar si domnul City 
Manager la diverse întâlniri cu caracter diplomatic si administrativ in compania 
unor reprezentanți ai ambasadelor, ai mediului economic si cultural din diverse 
țări, ocazie cu care am prezentat principalele oportunități de investiții, colaborare 
si dezvoltare durabila ȋn municipiul Galați. 
    

    Data  
01.05.2019 

Viceprimar CRISTIAN SORIN ENACHE 


