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2017 - ANUL ÎN CARE PROIECTELE MAJORE PENTRU GALAȚI AU PRINS 

CONTUR 
 
 

Dragi gălățeni, 
  

Am încheiat, alături de echipa pe care o conduc, încă 

un an dificil din multe puncte de vedere, dar în care am 

schimbat esențial modul de abordare al tuturor proiectelor. 

Toate acestea pentru ca lucrurile pe care ne dorim să le 

facem pentru Galaţi să vadă lumina zilei mult mai repede. 

Aveți cerințe ridicate de la noi și ne dorim nu numai să fim 

la înălțimea așteptărilor, ci și să venim în întâmpinarea lor. 

Proiectele de investiții inițiate în anul 2017 sunt în plină 

desfășurare. Intrarea în Galați dinspre municipiul Brăila a fost refăcută în totalitate, au 

rămas de finalizat lucrările de la intrarea dinspre municipiul Tecuci. Încă de la preluarea 

mandatului de primar am declarat porțile de intrare rutiere în Galați că sunt cărțile noastre 

de vizită și trebuie să fie curate și îngrijite.  

Infrastructura din orașul Galați a fost îmbunătățită, programul nostru de reparații 

fiind unul planificat în detaliu, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor. Proiectul pe care 

Primăria îl desfășoară în parteneriat cu partenerii noștri de la Consiliului Județului Galați, 

modernizarea centurii ocolitoare a orașului, va fi cel mai important pentru fluidizarea 

traficului în municipiu. Lucrările de extindere a Străzii Traian au fost finalizate și am 

demarat lucrările de refacere completă a străzii Basarabiei, ambele fiind artere de 

circulație importante. 

Activitatea de inventariere a tuturor locurilor de parcare de la nivelul municipiului s-

a încheiat. Știm că necesarul depășește de două ori spațiile de parcare disponibile, de aceea 

va fi o prioritate identificarea zonelor unde putem construi noi locuri de parcare. Am inițiat 

demersul de regenerare urbană în zona centrală, un proiect mare unde pentru prima dată se 

va reabilita pasajul subteran și zona de promenadă la standarde europene. 

Municipalitatea investește consistent în infrastructura de sănătate. Am demarat 

lucrări de modernizare și de extindere a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul 

Ioan”, am deschis primul Centru de Permanență pentru Servicii Medicale și astfel am redus 

presiunea pe secțiile de primiri urgențe. Am reușit să venim în completarea programului de 

servicii oferit de cabinetele medicilor de familie, dorim ca în curând să mai deschidem încă 

patru astfel de unități medicale la nivelul orașului. 

Comunicăm constant și ne dezvoltăm parteneriatele cu reprezentanții mediului de 

afaceri. Ne bucură faptul că marii antreprenori ne susțin proiectele. Dialogul deschis cu 

agenții economici generează proiecte benefice pentru comunitatea locală gălățeană.   
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Una din marile realizări 

concretizate în 2017 este 

achiziția primelor mijloace de 

transport moderne. Cele 14 

troleibuze noi au sosit la 

Galați chiar înainte de 

sfârșitul anului trecut. 

Restructurarea totală și a 

sistemului de transport public 

local este o necesitate 

conștientizată de la 

inaugurarea noii administrații 

municipale. Înnoirea mijloacelor de transport public urban e o prioritate pentru Galați! 

Pentru prima dată achiziționăm troleibuze noi și sperăm că foarte repede vor urma tramvaie 

și autobuze electrice. Sistemul de ticketing, un proiect modern pentru eficientizarea 

transportului public, va monta panouri cu afișaj electronic, va elibera cartele de transport 

pentru ca transportul în comun să fie comod, accesibil și la cele mai înalte standarde. 

Educația, resursa viitorului pentru Galați este stimulată de noi și prin proiectul de 

susținere și de premiere a elevilor cu rezultate de excepție. Profesorii gălățeni, înțelegând 

care e necesitatea de performanță, și-au îndrumat elevii spre cele mai bune rezultate ce au 

fost recunoscute atât pe plan național cât și internațional. Pentru a asigura un climat bun, 

atât pentru dânșii cât și pentru elevii școlilor din Galați, am continuat un program de 

intervenții periodice la toate unitățile de învățământ. Construim cu fonduri guvernamentale 

un corp de școală în vecinătatea Școlii generale nr. 7 din Galați cu laboratoare și săli de 

studiu. Sunt în plină desfășurare lucrările de reabilitare a școlii gimnaziale nr. 3, intervenție 

ce se realizează cu bani din fonduri europene. Educația susține dezvoltarea, aduce 

siguranță, echilibru și ulterior și rezultatele deosebite de care întreaga comunitate se poate 

mândri. 

Continui să cred că Galațiul este un pol de dezvoltare posibil în România și împreună 

cu partenerii noștri politici, din societatea civilă și din mediul economic vom găsi resurse 

comunicare, sprijin și dezvoltare economică, astfel încât să îi putem reda strălucirea 

municipiului Galați. 

Am încredere în gălățeni și sunt convins că împreună putem face și de acum în 
acolo o echipă eficientă care să aducă prosperitate pentru toți cetățenii! 
 
 

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

 

Primăria Municipiului Galați a susținut constant politicile de transparență și 
deschidere către cetățeni și în anul 2017, folosind mijloacele de comunicare în masă, 
afișarea în cadru instituțional, beneficiind și de susținerea presei locale și naționale.  

Comunitatea locală (atât presa cât și cetățenii municipiului Galați) a fost informată 
zilnic despre proiectele și activitatea desfășurată la nivelul Primăriei municipiului Galați. 
Astfel, pe contul oficial de Facebook al domnului Ionuț Pucheanu, primarul municipiului 
Galați, au fost publicate 238 de informări despre activitatea municipalității referitoare la 
acțiuni culturale, sociale relevante pentru comunitate. 
Biroul de Presă al Primăriei Galați a trimis peste 160 de informări și comunicate către 
organele de presă locale și naționale. Au fost organizate 30 de briefinguri și  șase conferințe 
de presă. 

Pentru Primăria municipiului Galați, atragerea cetăţenilor în decizia publică 
reprezintă unul din obiectivele de consultare publică de bază pentru dezvoltarea socială şi 
economică a Galațiului. 

Centrul de Informare pentru Cetăţeni a acţionat în anul 2017 având următoarele obiective: 

 aducerea la cunoștința cetăţenilor a proiectelor de hotărâre; 

 aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a actelor cu caracter normativ (Hotărâri ale 
Consiliului Local) prin afişarea la sediul instituţiei, afişarea pe site-ul 
www.primariagalati.ro; 

 aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a ordinii de zi pentru fiecare ședință de 
Consiliu Local, fie ordinară, fie extraordinară; 

 aducerea la cunoștința cetățenilor a Hotărârilor de Consiliu Local prin afișarea pe 
pagina de internet a primăriei. 

În anul 2017 Primăria Municipiului Galați a primit un număr de 55 306 de petiții, din 
care au fost soluționate în termenul legal 50 011 de petiții, restul se află în curs de 
soluționare. 

Instituția noastră nu are pe rol nici un proces de încălcare al dreptului de 
petiționare  al cetățenilor. 

Liberul acces la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, a fost 
asigurat prin intermediul Serviciului de relații cu publicul. În anul 2017 s-a răspuns în 
proporție de 95% la cererile de informații de interes public, fiind înregistrate un număr de 
170 cereri, 9 dintre acestea fiind exceptate conform legii. 

Cetățenii înscrișii în audiență în decursul anului 2017 au supus discuției următoarele 
categorii de probleme: 
 

 solicitări privind asigurarea spaţiului locativ - 34%; 

 probleme ale asociaţiilor de proprietari - 26%; 

 Instituția Arhitect Șef (emitere de certificate de urbanism şi autorizaţii de construcţii, 
intrare în legalitate) – 14%; 

 revendicarea imobilelor conform Legii nr. 10/2001 - 7%; 

 reparaţii ale clădirilor aflate în proprietatea municipiului - 5%; 

 concesionări sau vânzări de terenuri proprietatea municipiului - 9%; 

http://www.primariagalati.ro/
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 probleme privind impozitele şi taxele locale (scutiri, reduceri, revizuiri etc.) - 11%; 

 asigurarea locurilor de înhumare - 4%. 
 

Primăria municipiului Galați a demarat o strategie nouă de promovare a potențialului 
de investiții local în 2017. Pentru stimularea investițiilor am negociat cu autoritățile locale 
brăilene susținerea asociației intercomunitare „Dunărea de Jos” pentru înființarea zonei 
metropolitane Galați-Brăila.  

Fondurile europene sunt un capital de dezvoltare valoros pe care municipalitatea 
gălățeană face eforturi pentru a le atrage. Primarul Galațiului Ionuț Pucheanu a avut în 
acest scop o deplasare la Bruxelles pentru a se întâlni cu Comisarul Comisiei Europene 
pentru Dezvoltare Corina Crețu unde s-a obținut sprijinul pentru proiectele Centurii 
Ocolitoare a Galațiului și pentru consolidarea Falezei Dunării.  

 

 

 

Municipalitatea și-a menținut contactele permanente și se consultă periodic cu 
oamenii de afaceri și companiile locale, românești sau cu acționariat străin. S-au aprobat 
hotărâri de Consiliu Local pentru acordarea de facilități fiscale prin schema de minimis ce 
oferă reduceri semnificative de impozit pentru clădiri și teren. Programul de facilități fiscale 
anterior este în analiză operațională, pentru evaluarea unui pachet mai semnificativ, care să 
se bucure de atractivitate mai mare pentru investitori în economia locală. 

Schimburile de experiență cu organizațiile internaționale unde Primăria Galați este 
partener și delegațiile trimise în alte centre urbane din Europa furnizează experiență și idei 
pentru dezvoltarea urbană atât de necesară orașului nostru.  

Parteneriatul cu oamenii de afaceri, camerele de comerț și companiile românești și 
străine sunt direcția de abordare pe care administrația șocală a ales să îl urmeze pentru a 
aduce prosperitate cetățenilor din Galați. 
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Dezvoltarea municipiului din fondurile bugetare, guvernamentale și 

europene 

 

 
BUGET 

 

În anul 2017, gradul de încasare al impozitelor și al taxelor locale pentru persoane 
fizice a fost realizat în proporție de 82,37% și pentru persoane juridice de 89,84%. În 
structura pe tipuri de impozite și taxe locale, situația realizării încasărilor se prezintă 
astfel: 
Impozitul pe clădiri a fost realizat în proporție de 92,40%, din care: 

 la contribuabili - persoane fizice 90,90%; 

 la contribuabili - persoane juridice 93,90%. 
 

Impozitul pe teren a fost realizat în proporție de 86,25%, din care: 

 la contribuabili - persoane fizice 89,30%; 

 la contribuabili - persoane juridice 83,20%. 
 

Impozitul pe mijloacele de transport a fost realizat în procent de 82,45%, din care: 

 la contribuabili - persoane fizice 82,00%; 

 la contribuabili  - persoane juridice 82,90%. 
 

Taxa de habitat a fost realizată la un procent de 91,60%; 
Taxa de ecarisaj a fost realizată în procent de 77,60%, din care: 

 la contribuabili - persoane fizice 91,50%; 

 la contribuabili - persoane juridice 63,70%. 
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Total 92,40% 86,25% 82,45% 91,60% 77,60%

Persoane fizice 90,90% 89,30% 82,00% 91,50%

Persoane juridice 93,90% 83,20% 82,90% 63,70%

 



Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Galați                                  
2017 

 

8 

 

Facilități acordate persoanelor fizice conform H.C.L. nr. 466/2017 

 

 Denumire Suma (lei) 

1.  Taxă teren închiriat persoanelor fizice 0 

2.  Impozit teren agricol intravilan persoane fizice 1 080,46 

3.  Taxă teren persoane fizice 3 414,43 

4.  Impozit mijloace transport marfă >12 t 6 291,59 

5.  Impozite teren persoane fizice 91 163,20 

6.  Impozite clădiri persoane fizice 291 585,88 

7.  Impozit teren extravilan persoane fizice 10 890,44 

8.  Impozit mijloace transport persoane fizice 240 780,52 

9.  Taxă de habitat persoane fizice 160 127,87 

10.  Taxă pentru afișaj persoane fizice 6,00 

11.  Taxă ecarisaj persoane fizice 7 044,27 

12.  Taxă pentru utilizarea temporară a domeniului public 2 656,00 

13.  Reactualizare autorizări persoane fizice 9 309,61 

14.  Venituri recuperare cheltuieli efecetuate proceduri de executare silită 0,20 

15.  Taxă anuală acord primar de funcționare (O.G. 99/2000) 116,00 

16.  Taxă autorizare desfășurării activității alimentație publică 0 

17.  Taxă suplimentară la taxa de habitat 319,73 
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Debite încasări persoane fizice la date de 31.12.2017 

Denumire Total debite lei Total încasări lei   

Taxă pe clădiri P.F. 18 844,00 17 193,00 91,2% 

Taxă vehicule lente 90,00 77,00 85,6,% 

Taxă teren închiriat P.F. 252 429,00 221 984,00 87,9% 

Impozit teren agricol intravilan P.F. 354 998,00 326 000,00 91,8% 

Taxă teren P.F. 58 182,00 44 426,00 76,4% 

Impozit mijloace transport marfă >12 t 115 282,00 72 609,00 63,0% 

Impozit teren P.F. 3 994 450,00 3 566 320,00 89,3% 

Impozit clădiri P.F. 13 483 290,00 12 262 870,00 90,9% 

Impozit teren extravilan P.F. 678 667,00 573 356,00 84,5% 

Impozit mijloace transport P.F. 9 987 741,00 8 188 651,00 82,0% 

Taxă habitat P.F. 11 968 646,00 10 964 297,00 91,60% 

Taxă pentru afisaj P.F. 4 593,00 4 017,00 87,5% 

Impozit spectacole P.F. 862,00 489,00 56,7% 

Taxă ecarisaj P.F. 545 038,00 498 910,00 91,5% 

Taxă pentru utilizarea temporară a domeniului public 25 266,00 23 625,00 93,5% 

Reactualizare autorizații P.F. 58 188,00 38 317,00 65,9% 

Taxă suplimentară la taxa de habitat 39 755,00 9 993,00 25,1% 

 

Facilități acordate persoanelor juridice conform H.C.L. nr. 341/2017 
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Taxă autorizare desființare activitate alimentație publică
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Debite încasări persoane juridice la 31.12.2017 

Denumire Total debite Total încasări  

Taxă pe clădiri persoane juridice 2586941,00 2216720,00 85,70 

Taxă vehicule lente 11542,00 8051,00 69,80 

Taxă teren închiriat persoane juridice 832271,00 353286,00 42,4 

Taxă hotelieră 175150,00 169643,00 96,9 

Taxă servicii reclamă și publicitate 60074,00 56803,00 94,6 

Taxă judiciară timbru, taxă timbru notariat și alte taxe de timbru -8935,00 0,00 0,0 

Impozit teren agricol intravilan persoane juridice 300372,00 253328,00 84,3 

Taxă mediu persoane juridice 6543319,00 6336908,00 96,8 

Impozit mijloace transport persoane juridice 4465598,00 3743468,00 83,8 

Impozit clădiri persoane juridice 40839013,00 38360414,00 93,9 

Impozit teren extravilan persoane juridice 695131,00 689077,00 99,1 

Impozit mijloace transport marfă persoane juridice 1961250,00 1625020,00 82,9 

Impozit teren persoane juridice 6846049,00 5696461,00 83,20 

Taxă teren persoane juridice 699713,00 551338,00 78,8 

Taxă pentru afișaj 399934,00 363339,00 90,8 

Taxă specială telefonie mobilă 577006,00 329862,00 57,2 

Impozit spectacole persoane juridice 97447,00 95879,00 98,4 

Taxă ecarisaj persoane juridice 619226,00 394682,00 63,7 
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Potrivit art. 26 al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, bugetul a fost construit pe două secțiuni: secțiunea de 
funcționare și  secțiunea de dezvoltare. În conformitate cu art. 57 alin. 1 din Legea 
finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii 
principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la 
data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor generale de 
venituri și cheltuieli pentru anul anterior a bugetelor (în cazul municipalității): locale, 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale și bugetul creditelor 
externe și interne în următoarea structură: 

 La venituri: 

 Prevederi bugetare inițiale 

 Prevederi bugetare definitive 

 Încasări realizate 

 La cheltuieli 

 Prevederi bugetare inițiale 

 Prevederi bugetare definitive 

 Plăți efectuate 
Execuția bugetului consolidat pe anul 2017 se prezintă astfel: 

  Finanțare Prevederi bugetare  
inițiale 

Prevederi bugetare  
definitive 

Realizări Grad de 
realizare 

 
I. Bugetul local 

  

  

  

Venituri - total 519.644.000 lei  661.625.160 lei 577.430.146 lei 87,27% 

Cheltuieli - total 522.694.000 lei 664.675.160 lei 577.939.049 lei 86,98% 

Excedent/Deficit - 3.050.0000 lei  - 3.050.000 lei  - 508.903 lei 

 
 

II. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local 

  

  

  

Venituri - total 187.907.000 lei 209.697.440 lei 190.378.920 lei 90,79% 

Cheltuieli - total 194.976.000 lei 219.353.940 lei 194.844.445 lei 88,83% 

Excedent/Deficit - 7.069.000 lei - 9.656.500 lei -4.465.525  

 
III. Bugetul creditelor interne și externe 

  

  

  

Venituri- total 73.198.430 101.907.120 34.482.566 33,84% 

Cheltuieli- total 73.198.430 101.907.120 34.482.566 33,84% 

Excedent/Deficit 0 0 0 
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Situația execuției bugetului local pe cele două secțiuni aferent anului 2017 se prezintă în lei 
astfel: 

 

Situația execuției bugetare a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și 

subvenții (de subordine locală) pe cele două secțiuni aferente anului 2017 se prezintă astfel: 

 
Buget inițial Buget definitiv Realizat în 2017 

 

Venituri secțiunea de funcționare 183.923.000 lei 205.847.040 lei 187.545.989 lei 91,11% 

Cheltuieli secțiunea de funcționare 183.923.000 lei 209.241.040 lei 189.492.669 lei 90,56% 

Excedent/Deficit secțiunea de funcționare 0 lei -3.394.000 lei -1.946.680 lei  

Venituri secțiunea de dezvoltare 3.984.000 lei 3.850.400 lei 2.832.931 lei 73,57% 

Cheltuieli sectiunea de dezvoltare 11.053.000 lei 10.112.900 5.351.776 lei 52,92% 

Excedent/Deficit secțiunea de dezvoltare -7.069.000 lei -6.262.500 lei -2.518.845 lei  
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Situația execuției bugetare a bugetului creditelor interne și externe pe cele două secțiuni se 
prezintă astfel: 

  Buget inițial Buget definitiv Realizat în anul 2017 

 
Venituri secțiunea de dezvoltare 73.198.430 lei 101.907.120 34.482.566 lei 33,83% 

Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 73.198.430 lei 101.907.120 34.482.566 lei 33,83% 

Excedent/Deficit secțiunea de 

dezvoltare 0 lei 0 lei 0 lei 

  

 

 

Investiții, servicii de reparații și întreținere, utilități publice 
 

 
Construire, reparații, întreținere imobile 

 
 

În anul 2017 Compartimentul de construire, reparații și întreținere imobile a realizat 
lucrări de reparații la 98 de grădinițe, școli și licee. Valoarea totală a lucrărilor s-a ridicat la 
6.987.642,62 de lei. Întreținearea centralelor termice de la blocurile A.N.L. a costat în 
2017 656.000 de lei. 

 
Imobilele aflate în propietatea primăriei, spații cu altă destinație decât cea de locuit 

au beneficiat de reparații de 2.291.764 de lei. Trei clădiri ce funcționează ca sedii ale 
Primăriei municipiului Galați, str. Domnească bloc L, Micro 39 bloc J5 și bloc A16 au 
beneficiat de lucrări de reparații în valoare de 63.995,34 de lei.  

 
Bazele sportive Stadionul Dunărea, Patinoarul și Sala de sport Mihai Bravu au avut un 

buget de reparații de 946.464,07 de lei. 
 
 

Reparația surpării de teren de pe Bulevardul Marii Uniri 
Zona Elice, faleza superioară și inferioară a Dunării 

 
 

Remedierea accidentului de teren apărut în 2012 a fost necesară fiind situat pe cea 
mai importantă zonă de promenadă a Galațiului, dar și o legătura rutieră foarte circulată 
dintre partea de vest cu cea de est a orașului. Pentru consolidarea terenului între bulevard 
și faleză s-au executat piloți forați armați ce au fost rigidizați cu grinzi longitudinale și 
transversale din beton armat. Asupra acestei structuri s-a turnat structura rutieră a 
drumului. 

Această lucrare de mare amploare a urmărit consolidarea terenului, redarea 
traficului rutier și pietonal a acestui punct de legătură important al orașului, dar și 
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remedierea surpărilor de teren din zona de la Elice și stația de pompare. Pentru 
interceptarea infiltrațiilor și a scurgerilor subterane s-au executat 5 foraje subterane 
verticale pentru monitorizarea nivelului apei al pânzei freatice.  

 
 

 
 

Prin aceste lucrări s-a urmărit și remedierea canalului colector, repararea treptelor 
din dale de granit și construirea a 3 sisteme de drenare orizontale pentru colectarea apelor 
infiltrate în sol. 

Finalizarea lucrărilor de remedierea a canalului deversor este întreruptă până la 
scăderea nivelului apei.  

 
Lucrările de reparații au costat 4.914.101,43 de lei și sursa de finanțare a fost 

bugetul local. 

 
 

 

INVESTIȚII 
 
 

Construcția locuințelor sociale din cartierul Micro 17 
 

Șantierul pentru construcția locuințelor sociale din Micro 17 a continuat și în 2017.  
 
 Proiectul generat de creșterea nevoii de spațiu locativ din municipiul Galați are 14 
module cu parter și două etaje, cu funcția de locuințe colective.  
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În campus s-au construit: 

 14 blocuri, cu regim de înalțime parter și două etaje; 
a) 207 unitati locative cu 1 camera; 
b) 360 unitati locative cu 2 camere; 
c) 189 unitati locative cu 3 camere. 

 construcții conexe (magazin, sediul administrativ, sediul poliției locale și un punct 
sanitar); 

 terenul de sport; 

 rețeaua de canalizare menajeră; 

 rețeaua de canalizare pluvială; 

 rețeaua de apă potabilă;  

 rețeaua electrică;  

 sunt în curs de execuție blocurile M12, M13 și M14. 
 

Estimarea termenului finalizării ultimelor trei module de locuințe e luna septembrie 
2018. Obiectivul de investiții de 58.621.260 de lei a avut alocat un buget alocat de 
6.608.000 de lei.  
 

 

Alimentarea cu energie electrică a complexului de locuințe din Micro 17 
 

Pentru viitorii beneficiari de locuințe sociale puse la dispoziție de Primăria 
municipiului Galați s-au făcut lucrări de conectare la rețeaua electrică a complexului de 
locuințe din Micro 17, Drumul de Centură nr. 39.  
 
Alimentare cu energie electrică a blocurilor a necesitat: 

 realizare distribuitor  de 20kW din stația de transformare 220/110/6kV Filești; 

 realizarea a 4 posturi de transformare 20/0,4 cu câte două unități 2x800kVA; 

 pentru fiecare bloc s-a realizat câte o buclă de distribuție de joasă tensiune, firide 
de distribuție și de contorizare. 
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Durata de execuție a lucrărilor a fost de 33 de luni și au costat în total bugetul local 
6.657.430 de lei. Lucrările au fost finalizate și conexiunea la rețeaua electrică a 
complexului de locuințe sociale este pregătit pentru recepție la terminarea lucrărilor. 

 

Amenajarea scuarului dintre bulevardul Galați și strada Oțelarilor 

La solicitarea locatarilor din zonă, dar și în beneficiul întregii comunități locale din 
Galați, s-au demarat lucrări de reparații și reamenajare atât a părții carosabile, cât și a 
trotuarelor. S-au realizat lucrări de arhitectură peisagistică, amplasarea unor elemente 
pentru a îmbunătăți siguranța circulației și amenajarea sensului giratoriu de la intersecția 
bulevardului Dunărea cu strada Galați. De asemenea s-au amenajat locuri noi de parcare și 
s-au reablitat cele existente.  

 

Prin modernizarea acestei artere rutiere se va decongestiona traficul rutier din zonă. 
Lucrările vor fi finalizate în luna iulie 2018 la un cost total de 1.811.350 de lei. 

 

Consolidarea pavilioanelor 1 și 2 de la Spitalul de Psihiatrie 

Prin consolidarea pavilioanelor 1 și 2 capacitatea Spitalului de Psihiatrie a fost 
extinsă și s-au îmbunătățit considerabil condițiile pacienților. Suprafața de construcție 
consolidată a fost de 4360 m2.  

Lucrările de consolidare, reparații și reabilitare a celor două pavilioane de la Spitalul de 
Psihiatrie au cuprins: 

 consolidarea zidăriei pe o suprafață de 4360m2; 

 reabilitarea instalațiilor sanitare (s-au montat 87 de lavoare și 18 cabine de duș);   

 s-au reabilitat instalațiile electrice montându-se 128 de întrerupătoare, 271 de prize și 
277 de corpuri de iluminat; 
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 reabilitarea instalațiilor termice a inclus montajul a 2150 de bucăți de elemenți de 
radiator din fontă. 

Investiția a fost recepționată la finalul lunii februarie 2017 și a costat 3.572.520,02 de lei. 

 

La Spitalul de Psihiatrie „Elena Doamna” a fost necesară o altă investiție pentru 
consolidarea unui zid de sprijin. Proiectul inițiat la solicitarea beneficiarului, a presupus 
atât consolidarea zidului de sprijin cât și o serie de alte lucrări. 

 construcția trotuarului și a rigolelor de colectare a apei; 

 montarea de stâlpi de iluminat public; 

 executarea racordului la canalizare. 

Costurile acestui obiectiv de investiții dat în folosință în septembrie 2017 au fost de 
7.799.808,52 de lei. 

 

Înlocuirea conductelor de apă caldă și căldură de la Colegiul tehnic Traian Vuia 

Elevii colegiului tehnic Traian Vuia nu beneficiau de apă caldă și încălzire datorită 
deteriorării conductelor (sparte în mai multe locuri). Au fost instalate conducte preizolate 
pentru apă caldă și căldură, conducta de apă caldă având o lungime de 810 metri și cea 
pentru rețeaua de termoficare de 844 de metri.  

Investiția a costat 924.268,49 lei și a fost deja dată în folosință. 
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Modernizarea imobilului din str. Domnească nr. 54 

Fostul sediu al primăriei fiind revendicat, s-a impus necesitatea costruirii unui nou 
sediu pentru administrația publică locală. Vechiul imobil din strada Domneacsă nr. 54 a 
intrat într-un vast proiect de investiții care a modificat nu numai sediul nou al primăriei, ci 
și ambianța în care funcționarii publici intră în contact cu cetățenii.  
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A fost realizat un imobil cu o suprafață de 1788 m2 și cu un spațiu util de 7320 m2 
pentru birouri, spații destinate relațiilor cu publicul, o sală polivalentă, spații tehnice, 
parcare pentru autoturisme și un adăpost pentru apărare civilă.  

Noul sediu al primăriei a fost dat în folosință în iulie 2017 și a costat 31.543.842,79 de lei. 

 

Modernizarea străzii Traian 

Obiectivul de investiții a necesitat lucrări complexe de suprastructură a carosabilului și a 
trotuarelor. Lucrările pe strada Traian au cuprins: 

 înlocuirea căii rulare în zona Pieții Centrale – strada Basarabiei și 
înglobarea șinelor în starturile îmbrăcăminții asfaltice; 

 ridicarea la nivelul străzilor al capacelor de la căminele de vizitare și a 
hidranților de incendiu; 

 refacerea carosabilului pe tronsonul Strada Tecuci – Metro; 

 reparația liniilor de contact pe tronsonul  Piața Centrală – strada 
Basarabiei. 

 

 
 

Scopul acestei investiții este de a decongestiona traficul rutier la orele de vîrf. 
Investiția a costat 3.126.433,99 de lei și va fi finalizată la finalul lunii iunie 2018. 
 

O altă lucrare executată în cadrul aceluiași proiect a fost și înlocuirea stâlpilor de 
iluminat public. Au fost înlocuiți stâlpii (72 de stâlpi), s-au montat 1106 metri de cablu 
electric și s-a montat rețeaua de fibră optică (tub PVC riflat cu diametrul de 110 mm în 
lungime de 2430 de metri și cu diametrul de 40 de mm în lungime 1183 de metri.  

 



Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Galați                                  
2017 

 

20 

 

Prin acestă investiție s-a urmărit confortul și siguranța cetățenilor din zonă, 
costurile lucrărilor ridicându-se la 521.818,17 de lei. 

 
 

Modernizarea străzii Tecuci 
 

Strada Tecuci între strada Traian și strada 1 Decembrie 1918 a intrat în atenția 
planului de investiții al primăriei gălățene atât în urma solicitării cetățenilor din zonă, cât 
și al nevoii de fluidizare al traficului.  
Modernizarea străzii Tecuci a fost finalizată și a necesitat lucrări complexe de 
infrastructură: 

 lucrări de drumuri de 2300 de metri; 

 trotuare cu o lungime de 4600 de metri; 

 infrastructura electrică pentru instalații și iluminat public – 95 de stâlpi de 
iluminat și 8935 de metri de cablu; 

 rețea de apă: conductă cu diametrul de 160 de mm – 1100 metri lungime, 
conductă cu diametrul de 400 de mm – 510 metri, conductă cu diametrul de 
350 de mm – 172 de metri lungime, conductă cu diametrul de 600 de mm – 
1835 de metri și conductă cu diametrul de 800 de mm în lungime de 45 de 
metri; 

 

 
 

 rețeaua de canalizare; 

 lucrări peisagistice; 

 alei carosabile. 
 
Modernizarea acestei artere rutiere a costat 34.559.884,71 de lei și a fost dată în 
folosință. 
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Modernizarea sistemului de canalizare pe strada Română 
 

Pe strada Română între strada Brăilei și strada Armata Poporului sistemul de 
canalizare era foarte vechi și înregistra pierderi de apă. Pentru a remedia acestă situație s-
au demarat lucrări de înlocuire a vechiului sistem de canalizare.  

Constructorul a procedat la desfacerea și ulterior la refacerea suprafeței 
carosabile, s-au înlocuit 616 metri de rețea de canalizare și s-au montat racorduri mobile.  

 
S-au eliminat în acest fel pierderile de apă, iar lucrarea dată în folosință a costat 

768.071,15 de lei. 
 

 

Modernizarea conductei de apă potabilă pe strada A.I. Cuza 
 

Pe tronsonul dintre strada Gării și strada G. Enescu a fost înlocuită conducta de apă 
rece foarte veche ce necesita reparații datorită avariilor repetate și a pierderilor de apă. A 
fost decopertată strada, s-a instalat o conducta lungă de 1350 de metri, au fost înlocuite 
branșamentele și s-au instalat 15 hidranți de incendiu.  

După asfaltarea străzii investiția a fost dată în folosința beneficiarilor de pe strada 
A.I. Cuza la finalul anului 2017.  
 

Costul investiției a fost de 1.073.413,84 de lei. 
 
 

Consolidarea Dispensarului de Pneumoftiziologie 
 

Consolidarea Dispensarului de Pneumoftiziologie de pe Strada Regiment 11 Siret, 
Nr. 22 B a fost necesară din cauza riscului seismic ridicat al clădirii și nevoia de a reintegra 
dispensarul în sistemul sanitar.  

Pentru ca dispensarul să își desfășoare activitatea în condiții optime s-au executat 
următoarele lucrări: 

 lucrări de consolidare a clădirii; 

 instalarea rampei pentru persoane cu dizabilități;  

 montarea instalațiilor sanitare (port prosoape, oglinzi,lavoare, etajere); 

 montarea instalațiilor electrice (cablu în lungime de 1780 de metri; 

 întrerupătoare (21 de bucăți), corpuri de iluminat (57); 

 reparația și montajul rețelei de apă și canalizare; 

 sistematizare verticală a clădirii (114m2). 
 

Costurile punerii în siguranță a imobilului s-au ridicat la 663.293,88 de lei. 
 
 

Consolidarea versantului de pe strada A.I. Cuza nr. 62 
 

Asigurarea și consolidarea malului pentru propietarii de imobile de pe strada A.I. 
Cuza nr. 62 a necesitat lucrări complexe: 
 

 au fost forate coloane Ø 80 cm din beton armat;  

 s-au turnat minipiloți injectați Ø 180 mm armati;  

 s-a executat o elevație betonată. 
 
Costul lucrărilor de consolidare și susținere a taluzului au fost de 2.105.360,56 de lei. 
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Devierea rețelelor de apă, canalizare, electrice și gaze Mazepa 1 
 

Pentru lucrările de construcție a parcării multietajate de pe strada Roșiori sunt 
necesare lucrări de deviere a rețelelor de utilități publice aflate în exploatarea APĂ-CANAL 
S.A., Electrica SA, Distrigaz SA, iar pentru eliminărea acestor deficiențe se operează 
lucrări de deviere și relocare: 

 

 devierea colectorului de canalizare Ov100/150cm care prelua apele uzate 
pentru consumatorii din cartierul Mazepa I; 

 devierea colectorului de canalizare cu diametru de 300mm care prelua apele 
uzate aferente locuințelor din strada Garibaldi; 

 devierea conductei de distribuție a gazelor naturale aflată pe amplasamentul 
construcției; 

 devierea instalațiilor electrice aflate în exloatarea S.D.E.E. Galați. 
 

Proiectul estimat să fie finalizat la sfârșitul anului 2018 se află în curs de execuție 
cu un buget de 794.183 de lei. 

 
 

Modernizarea străzii Anghel Saligny 
 

În anul 2017 a fost finalizat un obiectiv important de investiții finanțat atât de la 
bugetul local, cât și cu fonduri ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.  
Pentru creșterea calității vieții cetățenilor și fluidizarea traficului rutier s-au realizat 
lucrările: 

 demontare liniilor de tramvai (calea de rulare și firul de contact); 

 devierea cablurilor electrice; 

 amenajarea unui sens giratoriu; 

 înlocuirea rețelei de apă; 

 introducerea unei noi rețele de canalizare; 

 reabilitarea iluminatului public. 
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Obiectivul de investiții recepționat la mijlocul lunii mai 2017 a costat bugetul local 
7.799.808,52 de lei. 
 
 

Modernizarea străzii Leonida Zamfirescu 
 

La sfârșitul lunii septembrie 2017 au fost demarate lucrările de modernizare ale 
străzii Leonida Zamfirescu. Lucrările care se vor finaliza după 12 luni cuprind:  

 

 resistematizarea unui sistem rutier corespunzător unui trafic mediu (beton 
asfaltic); 

 în zonele unde spaţiul va permite se vor executa spaţii de parcare (în zona 
blocurilor ANL); 

 reţeaua de apă pe strada Zamfirescu va fi inelară cu țeavă cu diametrul de 390 
mm asigurând cu debit şi o presiune constantă în întreaga zonă;  

 racorduri de apă și canalizare până la limita proprietăţii cetățenilor; 

 introducerea reţelei de canalizare stradală; 

 înlocuirea reţelei de alimentare cu apă. 
 

Sistemul rutier se va dimensiona pentru un trafic mediu. Pentru cetățenii rezidenți 
calitatea vieții și a serviciilor de utilitate publică va cunoaște îmbunătățiri. Costurile 
obiectivului de investiții vor fi de 3.426.000 de lei. 

 
 

Modernizarea de pe strada Incubatorului 
 

La solicitarea locatarilor au fost demarate lucrări de construcții pentru înlocuirea 
rețelei de apă și a suprastructurii. Au fost schimbată rețeaua de apă, s-a construit un zid 
de sprijin și s-a reparat suprastructura carosabilului.  

 
Obiectivul de investiții a fost recepționat în iunie 2017 și a costat 256.603,91 de 

lei. 
 

 

Reparații a rețelei de canalizare de pe strada Domnească – Complexul studențesc 
 

La solicitarea locuitorilor s-au efectuat reparații capitale ale sistemului de 
canalizare de la blocurile I1 și I2.  

Lucrările au fost inițiate pentru că racordurile de canalizare s-au fracturat devenind 
nefuncţionale, iar evacuarea apelor menajere şi pluviale devenise defectuoasă. Pentru 
îmbunătățirea calității vieții locatarilor din cele 2 blocuri s-au executat următoarele 
lucrări de construcții: 

 dezafectarea conductelor existente din beton cu diametrul de 300 mm în lungime 
de 119 metri, a racordurilor în lungime de 48 de metri şi a racordului de la caminul 
colector al apei meteorice; 

 redimensionarea şi înlocuirea integrală a reţelei de canalizare cu diametrul de 315 
mm, cu o lungime de 187 de metri; 

 înlocuirea racordurilor de apă uzată aflate într-o stare avansata de uzură, cu 
conducte din PVC cu diametrul de 160 mm, pe o lungime de 48 de metri; 

 reabilitarea rigolei de colectare a apei metorice din zonă;  

 realizarea a 14 cămine de racord. 
 

Reabilitarea rețelei de canalizare a costat 362.000 de lei. 
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În anul 2017 au mai fost recepționate următoarele obiective de investiții: 

 
La grădinița nr. 26 s-a instalat o centrală termică și instalația de încălzire. Valoarea 

lucrărilor a fost de 90.029,54 de lei.  
Unui imobil de pe strada Regiment 11 Siret la numărul 46 bis i-a fost montat o nouă 

șarpantă și fațada a fost anvelopată termic. Costul acestor lucrări s-a ridicat la 225.002,81 
de lei.  

Pe strada Domnească nr. 54 au fost demolate elementele de structură de la corpurile 
A, C1 și C2, lucrare ce a costat 313.401,11 de lei.  

Au fost demolate imobilele de pe str. N. Alexandrescu nr.81, str. Muzicii nr. 8, str. 
Săliștei nr. 8, str. Movilei nr. 60 - corp B, str. Lacului nr. 14, str. Crizantemelor nr. 115 
(corpurile C1, C2, C3), str. Tecuci nr. 101, str. Ghecet nr. 22 și str. Parcului nr. 8.  

Lucrările de demolare au costat 393.599,61 de lei. 
 
 
 
 

Un sumar al obiectivelor de investiții din anul 2017 
 

S-au efectuat lucrări de modernizare ale străzilor str. Valea Orașului-lot II (str. 
Sulinei), str. A. Saligny (între str. Ghe. Asachi – str. Basarabiei), str. Incubatorului, str. 
Tecuci (între str. Traian – str. 1 Decembrie 1918) și str. Traian (între Metro și str. Brăilei – 
lucrări de lărgire a carosabilului și rețele electrice). Lucrările au costat 32.860.465,28 de 
lei.  

Serviciul de Investiții a efectuat și lucrări de consolidare la versantul aferent 
imobilelor din str. Al. I. Cuza nr. 62, consolidarea zidului de sprijin – consolidarea 
pavilioanelor 1 și 2 de la Spitalul de Psihiatrie și la Dispensarul de Pneumoftiziologie  str. 
Regiment 11 Siret. Bugetul alocat acestor lucrări a fost de 6.563.008,10 lei. 

Înlocuirea conductei de apă caldă și refacerea sistemului de încălzire de la Colegiul 
Tehnic Traian Vuia a costat 924.268,49 de lei. S-au efectuat reparații capitale ale 
instalației electrice la Grădinița Camil Ressu, bl U1 în valoare de 136.433,08 de lei.  

Introducerea sistemului de canalizare de pe strada Română între str. Brăilei și 
Armata Poporului a fost o investiție în valoare de 768.071,15 de lei. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Galați                                  
2017 

 

25 

 

Lista de obiective de investiții recepționate în 2017 

Denumirea obiectivelor Valoarea lei Tipul de lucrări executate 

Centrala termică la Gradinița nr. 26 90.029,54 Instalație de încălzire, dotari, utilaje 

Imobil str. Regiment 11 Siret, nr. 46 bis 225.002,81 
Șarpanta tablă tip Lindab – 286 m2, lucrări de arhitectură, 
anvelopare termică a fațadei – 241 m2 

Modernizare imobil str. Domnească nr. 54  313.401,11 Demolarea elementelor de structură  

Corp C7 str. N. Alexandrescu nr. 81  29.018,95 Demolarea imobilului 

Modernizarea străzilor din Valea Orașului 
- lotul II (strada Sulinei) 

244.168,14  

Modernizare A. Saligny  7.799.808,52 (între str. Gheorghe Asachi – str. Basarabiei) 

Modernizarea străzii Incubatorului 256.603,91  

Consolidarea versantului aferent 
imobilelor din strada Al. I. Cuza nr. 62 

2.105.360,56 
Coloane beton armat 800 mm – 18 buc., 6 ranforți izolați 
din beton, grinzi solidarizare, 6 stâlpi din beton armat 
monolit 

Consolidarea pavilioanelor 1 și 2 de la 
Spitalul de Psihiatrie 

221.833,64 
Zidul de sprijin – 60 m, trotuare 177 m2, rigola, gurile de 
scurgere 

Desființare imobil str. Muzicii nr. 8 96.500,61 Demolarea imobilului 

Desființarea imobil str. Săliștei nr. 8 24.539,23 Demolarea imobilului 

Desființare imobil str. Movilei nr. 60 - B 82.473,92 Demolarea imobilului 

Desființare imobil str. Lacului nr. 14 11.633,73 Demolarea imobilului 

Desființare imobil str. Crizantemelor 115 28.588,46 Demolarea imobilului  

Consolidarea pavilioanelor 1 și 2 de la 
Spitalul de Psihiatrie 

3.572.520,02 
Consolidarea imobilului – 4360 m2, sistem de detecție și 
avertizare la incendiu, instalații sanitare instalații 
electrice, racorduri de canalizare Dn 200 mm L= 18m 

Modernizarea străzii Tecuci între strada 
Traian și strada 1 Decembrie 1918 

24.559.884,71 
Lucrări de drumuri, infrastructura trotuare, instalații 
electrice și de iluminat, rețea de apă, rețea de canalizare,  
lucrări peisagistice și alei carosabile 

Modernizarea imobilului din strada 
Domnească nr. 54 

31.543.842,79 
Arie construită de 1788m2, echipamente și dotări, 
sistematizare și amenajari exterioare (445m2) 

Înlocuire a conductei de apă caldă și 
încălzire la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” 

924.268,49 
Demolarea și refacerea rețelelor termice, terasamente, 
rețeaua de apă caldă și reciculație  

Consolidarea Dispensarului de 
Pneumoftiziologie din strada Regiment 11 
Siret  

663.293,88 
Consolidarea clădirii, rampa persoanelor cu dizabilități, 
instalații sanitare, instalații electrice, corpuri de iluminat, 
rețea de apă și canalizare, sistematizare verticală 114 m2 

Reparații capitale a instalației electrice 
la Grădinița „Camil Ressu”, bl. U1 

136.433,08 
Reparații a instalațiilor electrice, tablou electric, corpuri 
de iluminat  

Introducerea canalizării pe str. Română 
între strada Brăilei și Armata Poporului 

768.071,15 Colector de canalizare Dn315/400mm 

Modernizare str. Traian între Metro și str. 
Brăilei 

521.818,17 
Retea de iluminat public, corpuri de iluminat, rețea de 
fibră optică, lărgire a carosabilului 

Reabilitarea conductei de distribuție de 
apă OL 100mm 

1.073.413,84 
Înlocuire a conductei de apă, înlocuire de branșamente de 
apă rece 

Desființare imobil str. Tecuci nr. 101 119.819,73 Demolarea imobilului 

Desființare imobil str. Ghecet nr. 22 30.043,93 Demolarea imobilului 

Desființare imobil str. Parcului nr. 8 79.488,90 Demolarea imobilului 
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Lucrări în curs de execuție 
 

Denumirea investiției Valoarea estimată  Bugetul local  Alte surse 

Modernizarea imobilului din Str. Domnească, Nr. 54 150.000 150.000 
 

Amenajarea scuarului Bulevardului Galați- Str. Oțelarilor  1.811.350 5.000 1.811.350 

Construirea de locuințe sociale Micro 17  6.509.000 5.000 6.509.000 

Alimentarea cu energie electrică locuințe Micro 17 1.336.000 5.000 1.336.000 

Amenajare parc și parcare bloc E6, Țiglina II 2.207.000 2.000 2.205.000 

Resistematizare str. Brăilei (Dunărea - intrarea în Galați)  12.100.000 5.000 12.100.000 

Sistematizarea zonei Colegiului Mihail Kogălniceanu  5.220.000 5.000 5.220.000 

Modernizarea Străzii Leonida Zamfirescu -  3.028.000 210.000 3.028.000 

Reparații capitale - înlocuirea rețelei de canalizare  bl. I1 și I2 în 
complexul studențesc, Str. Domnească  

318.900 30.000 318.900 

Modernizarea Străzii Pictor Isser 2.547.000 2.500.000 
 

Extinderea iluminatului public Etapa II 3.350.000 100.000 
 

Resistematizarea rigolei din Cimitirul Ștefan cel Mare 637.712 637.712 
 

Reabilitarea rețelei electrice de transport public cu troleibuze - 
Etapa I 

4.037.000 2.037.000 
 

Amenajarea arterei de legătură între bulevardul Dunărea și 
bulevardul Marii Uniri 

4.352.000 500.000 
 

Rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor 160.292 160.292 
 

Sala Sporturilor-măsuri suplimentare privind securitatea la 
incendiu 

900.000 900.000 
 

Târg auto Strada Macului  4.037.000 2.000 4.037.000 

Modernizarea Aleei Păcii ((Strada Moruzzi, Nr. 74-82)  160.000 2.000 160.000 

Modernizarea străzii Traian între strada Brăilei și Metro  686.000 231.000 455.000 

Remedierea accidentului de teren de pe Faleză  526.150 5.000 526.150 

Stație de epurare în cartierul Dimitrie Cantemir  2.317.000 100.000 2.217.000 

CT - Lotul I   1.321.591 
 

1.321.591 

CT - Lotul II  43.583 
 

43.583 

CT - Lot III  1.564.280 
 

1.564.280 

CT - Lot IV  467.921 
 

467.921 

CT - Lot V  436.195 
 

436.195 

CT - Lot VI  163.937 
 

163.937 

CT - Lot VII  290.131 
 

290.131 

CT - Lotul VIII  1.893.401 
 

1.893.401 

CT - Lotul IX  838.056 
 

838.056 

CT - Lot X  844.891 
 

844.891 

CT - Lotul XI  841.768 
 

841.768 

CT - Lot XII  774.866 
 

774.866 

Cotele BERD (Str. M. Bravu, Tecuci, A. Saligny, Tiketing) 1.700.000 1.700.000 
 

Demolarea imobilului de pe strada Brăilei nr.18 70.000 70.000 
 

Capital social Piață 685.500 685.500 
 

TOTAL 68.326.524 10.047.504 49.404.020 

 

Investițiile Primăriei municipiului Galați în unitățile de învățământ în anul 2017 au fost în 
valoare de 6.987.642,62 de lei.  



Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Galați                                  
2017 

 

27 

 

Unitatea de învățământ 
Valoarea 
contractelor 
în lei 

Lucrări cuprinse în contract 

Grădinița nr. 1 133.275,57 Reparația instalației sanitare, a parchetului, igienizări, instalația sanitară 

Grădinița nr. 6 25.018,94 Reparația instalațiilor termice 

Grădinița „Elena Doamna” 

33.045,82 

Tencuieli, gresie, faianță, instalația termică și sanitară 

Grădinita „Mugurel” Montaj gresie, instalația electrică 

Grădinița „Tweety” Reparația fațadei 

Grădinița nr. 7 39.444,23 Reparația grupurilor sanitare și a acoperișului 

Grădinița nr. 26 
44.857,95 

Reparații în curte 

Grădinița nr. 32 Reparații ale bucătăriei 

Grădinița nr. 45 27.409,90 Reparații ale acoperișului, montarea de jgheaburi și igienizări 

Grădinița nr. 9 80.674,94 
Reparația hidroizolației corpului A, a gratiilor și a pardoselii, ignifugarea podului 
corpului B 

Grădinița „Sfântul Stelian” 22.610,00 Reparația instalației termice 

Grădinița „Tedi” 

44.110,00 Reparația instalațiilor sanitare și electrice, a pardoselilor, igienizări Grădința „Ciprian 
Porumbescu” 

Grădinița nr. 30 87.440,83 Reparația hidroizolației,  reparația trotuarelor și a tâmplăriei 

Grădinița nr. 36 21.596,72 
 

Grădinița „Codruța” 
17.654,79 Reparația instalațiilor sanitare 

45.000,00 Montajul hidroizolației și a ușilor 

Grădinița „Steep by steep” 13.011,76 Reparația tencuielilor exterioare 

Grădinița „Motanul încălțat” 52.000,00 Instalații termice și electrice, igienizare 

Grădinița „Voinicelul” 
100.835,84 

 Grădinița „Alice” 

Grădinița „Camil Ressu” 
141.100,00 Reparația instalațiilor sanitare, înlocuirea caloriferelor, igienizări 

Grădinița nr. 56 
56.300,00 Instalații electrice 

Grădinița „Croitorașul cel 
viteaz” 

63.902,00 Reparația instalației de încălzire, reparația împrejmuirii 

Grădinița „Otilia Cazimir” 19.300,00 Instalații sanitare și termice 

Grădinița nr. 19 
22.484,83 Instalația termică și igienizări 

Grădinița nr. 47 

Grădinița nr. 39 23.851,09 Instalații sanitare 

Grădinița „Prichindel” 5.000,00 Lavoarele grupurilor sanitare 

Școala „Constantin Ghe. 
Marinescu” 

27.516,33 Zugrăveli și reparații ale parchetului 

Școala Gimnazială nr. 3 
 

Intră în reabilitare 

Școala Gimnazială nr. 5 
91.627,44 Reparația fațadei și a tâmplăriei exterioare 

69.020,00 Grupuri sanitare 

Școala Gimnazială nr. 7 33.558,00 Reparația instalației de apă și montarea parchetului în 4 săli de cursuri 

Școala Gimnazială nr.  10 

51.594,33 Igienizări, montarea de lambriu și a ușilor grupurilor sanitare 

29.159,93 Reparația pardoselilor holurilor 

150.562,41 Asfaltare 

26.989,20 Pavaje 

Școala „Mihai Sadoveanu” 
61.941,00 Instalații sanitare și tâmplărie 

124.300,00 Asfaltare 

Școala „Miron Costin” 
47.563,00 Asfaltarea curții corpului ICOR 

18.135,00 Reparația placajelor, montarea de gresie și igienizări 
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Școala „Stefan cel Mare” 182.377,45 
Reparația acoperișului sălii de sport, a parchetului și a lambriurilor, executarea de 
zugrăveli 

Școala „Elena Cuza” 36.800,00 Reparații exterioare și învelitoare 

Școala nr. 16 
53.348,22 Reparația instalației termice 

14.412,27 Reparația acoperișului 

Școala nr. 17 
59.345,62 Parchet, lambriu și igienizări 

89.225,25 Instalație termică 

Școala Gimnazială nr. 18 

16.438,46 Reparații ale jgheaburilor și burlanelor 

99.042,87 Reparația parchetului și a lambriurilor în 10 săli de clasă 

29.983,95 Reparații a hidroizolației atelierului 

25.000,00 Înlocuirea caloriferelor 

Școala Gimnazială „Ghe. 
Munteanu” 

12.977,58 Reparații ale trotuarului și a soclului școlii 

253.850,97 Asfaltarea terenului de fotbal și a terenului de baschet 

93.976,25 Reparația parchetului și a lambriurilor în 10 săli de clasă 

Școala „Ludovic Cosma” 

82.830,00 
Reparația învelitorii, a șarpantei, a tâmplăriei, a instalațiilor sanitare și instalațiilor 
electrice 

Grădinița nr. 22 

Grădinița nr. 34 

Grădinița nr. 10 

Școala nr. 20 13.682,36 Tâmplărie 

Școala nr. 22 8300 
 

Școala nr. 24 
50.932,86 

Tencuieli interioare și exterioare fațade, reparații ale sălilor, biblioteca si grupurile 
sanitare ale grădiniței Grădinița nr. 12 

Școala nr. 25 44.476,38 Igienizări, reparația fațadei și a împrejmuirii 

Școala nr. 26 49.925,22 Reparația acoperișului și a împrejmuirii 

Școala nr. 28 
32.065,74 Reparații ale coloanei pentru agentul termic și igienizări 

25.480,58 Reparații ale sălii de sport și a laboratorului de biologie 

Școala nr. 29 
77.455,65 Reparația fațadei, zugrăveli și reparația instalației termice 

52.360,00 Reparația acoperișului 

Școala nr. 33 284.702,76 Reparații ale pardoselilor și a lambriurilor holurilor, reparația a 4 grupuri sanitare 

Școala „Mihai Viteazul” 77.930,00 Reparația acoperișului sălii de sport, a instalației electrice, zugrăveli 

Școala „Grigore Moisil” 
67.850,00 Zugrăveli, reparația împrejmuirii,  reparația instalațiilor electrice 

232.570,00 Asfaltare 

Școala „Sf. Grigorie 
Teologul” 

39.144,18 Igienizări, lambriuri, uși interioare și parchet 

94.290,31 Asfaltarea terenului de sport 

16.862,00 
 

Școala „Sf. Împărați” 24.945,90 Zugrăveli și parchet 

Școala „Dan Barbilian” 

137.140,28 Asfaltarea terenului de sport 

38.205,96 Reparația instalației termice 

35.944,00 
 

Colegiul Național „Vasile 
Alecsandri” 

93.280,00 Reparații ale bazinului de inot 

148.842,09 Reparații ale pardoselilor, ale lambriurilor, igienizări și reparația acoperișului 

221.000,00 Asfaltare 

Colegiul „M.Kogalniceanu” 12.270,25 Reparații ale sălii de clasă transformată în bibliotecă 

Colegiul „Al. I. Cuza” 253.820,09 Asfaltare a terenului de sport 

Liceul „Emil Racoviță” 32.130,00 Instalația electrică 

Liceul Teoretic „Dunărea” 27.370,00 Reparația porții de acces 

Colegiul Național „Costache 
Negri” 

139.706,00 Reparații ale holurilor 

181.979,64 Reparația căminului 
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Liceul de Arte „D. Cuclin” 22.878,54 Punerea în siguranță a imobilului 

Liceul cu program sportiv 99.013,42 
Reparații ale lambriurilor holurilor, ale pardoselilor, montarea de gresie pe holuri și 
a tâmplăriei 

Seminarul teologic ortodox 
„Sf. Apostol Andrei” 

69.979,57 Zugrăveli, tâmplărie și grupuri sanitare 

47.484,14 Reparația hidroizolației 

25.822,00 Reparația instalațiilor electrice 

Colegiul Economic „Virgil 
Madgearu” 

91.548,56 Schimbarea caloriferelor și reparații ale hidroizolației, igienizări 

111.538,02 Reparația acoperișului, refacerea rigolei 

13.000,00 Porți 

Liceul de Marină 25.713,00 Hidroizolație 

Liceul „Radu Negru” 45.066,03 
 

Colegiul „Aurel Vlaicu” 84.100,00 Reparații ale tâmplăriei 

Colegiul „Paul Dimo” 25.237,45 Reparația canalizării 

Colegiul Tehnic „Traian 
Vuia” 

142.400,00 Igienizări, instalații, pardoseli și tâmplărie 

65.000,00 Tâmplărie pentru cantină și atelier 

Liceul Tehnologic CFR 185.700,00 Reparație a hidroizolației, înlocuirea tâmplăriei 

Colegiul de industrie 
alimentară „Elena Doamna” 

54.984,51 Hidroizolație; zugrăveli 

66.221,20 Asfaltare 

9.174,21 Grupuri sanitare ale internatului 

Colegiul Tehnic „Dumitru 
Moțoc” 

98.770,00 Reparații ale sălilor de clasă din corpul B și atelierului 

Liceul „Mircea Eliade” 52.648,98 Parchet, lambriu, tâmplărie și hidroizolație 

Liceul Tehnologic „Anghel 
Saligny” 

94.900,00 
Reparații ale placajeleor cu gresie și faianță, tâmplărie, reparații a instalații 
sanitare, electrice, termice 

Liceul Teoretic „Sf.Maria” 140.300,00 Tâmplărie, lambriuri, învelitoare 

TOTAL 6.987.642,62 
 

 

Bugetul alocat de municipalitate pentru reparația bazelor sportive a fost de aproape un 
milion de lei. 

Adresa Buget 

Lucrări de reparații ale stadionului Dunărea 93.653,00 

Lucrări de reparații ale Patinoarului 193.687,54 

Sala de sport Mihai Bravu 752.776,53 

TOTAL 1.040.117,07 

Sediile primăriei au necesitat reparații în valoare de 64.995,34 de lei. 

Adresa Buget 

Domnească blocul L 3.995,34 

Micro 39 - blocul J5 44.695,00 

Bloc A16 - taxe și impozite locale 15.305,00 

TOTAL 63.995,34 
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Bugetul de reparații al imobilelor spațiu cu altă destinație A.L.A. din 2017 a totalizat o sumă 
de 2.291.764,053 de lei. 

Adresa Bugetul  propus 

Al. Carnabel nr. 12 14.227,87 

1 Decembrie 1918, blocul A 7.650,55 

1 Decembrie 1918, Bl. F 57.604,86 

Al. Cernat nr. 19 21.380,00 

Al. Carnabel nr. 76 19.974,76 

Cernat nr. 137 0,00 

Columb nr. 22 29.387,26 

Cosminului nr. 201 20.849,77 

Democratiei nr. 48 - 50 29.800,00 

Democrației nr. 48 - 50 29.800,00 

Farului nr. 4 38.797,55 

Gamulea nr. 7 39.748,34 

Gării nr. 50 18.103,15 

Gării nr. 17 26.041,47 

Gării nr. 21 12.612,55 

Gării nr. 62 26.019,35 

Lahovary nr. 7 111.218,08 

Leului nr. 1 6.597,88 

Morilor nr. 5A 20.000,00 

Movilei nr. 85 28.269,41 

Mr. I. Fotea nr. 25 69.444,39 

Mr. I. Fotea nr. 42 33.436,16 

Mr. I. Fotea nr. 25 21.300,00 

N. Alexandrescu nr. 61 14.808,00 

N. Holban nr. 1 53.959,80 

N. Bălcescu nr. 118 85.509,77 

N. Bălcescu nr. 116 44.600,00 

N. Bălcescu nr. 21 70.675,48 

N. Gamulea nr. 7 27.000,00 

Reparații ANL - construcții 62.184,21 

Reparații ale centralelor termice aferente blocurilor ANL bloc S10 și Lotus 1 17.416,45 

Reparații ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la centralele termice 
aferente blocurilor ANL 

16.226,86 

Rizer nr. 41 35.100,22 

Română nr. 35 24.383,10 

Universității nr. 20 10.710,92 

Universitătii nr. 7 41.966,64 

V. Alecsandri nr. 12 5.462,10 

Vizantea nr. 9 17.334,93 

Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon 11.500,64 

Centrul de permanență din Micro 40 116.501,00 

Reparații ale căminului Grupului Școlar str. Traian nr. 203 597.894,53 

Reparații ale căminului Grupului Școlar str. Traian nr. 203 297.500,00 

Traian nr. 203 reparații ale rețelei de apă 24.296,00 

Str. Gării - bloc A 8.735,00 
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Str. Războieni bloc nr. 2 7.209,00 

Str. Războieni bloc nr. 3 7.060,00 

Siderurgiștilor, bloc SD6B, sc. VI 11.466,00 

Branșamente electrice 10.434,74 

Cote părți asociații de proprietari 19.061,33 

Total 2.291.764,05 

 

Bugetul de întreținere al centralelor termice de la blocurile ANL a fost de 656 000 de lei în 
anul 2017. 

 

 

 

PROIECTE ȘI FINANȚĂRI EXTERNE 

 
DOCUMENTE STRATEGICE ELABORATE ȘI APROBATE  
 
1. Strategia de Dezvoltare Urbană a Municipiului Galați; 
2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Galați. 

 
Data aprobării de către Structura de Sprijin pentru Dezvoltare Urbană POR Axa 4 - 07 
septembrie 2017.  
 
 

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 
 

 
Linie de finanțare:  
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 
 

 
1. Proiect: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G1   

aferent Asociației de proprietari nr. 388 din municipiul Galați 
 

Obiectivul investiției:  
Creşterea performanţei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G1 din 

cartierul Micro 18 din municipiului Galaţi.  
Efecte favorabile asupra calităţii mediului şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea 

cu cel puțin 40% a consumurilor de combustibil și electricitate pentru încălzire şi scăderea 
sub 90 kW/m2 pe an a energiei consumate. 
Este un proiect cu parteneriat Asociația de proprietari, cu implicarea proprietarilor de 
apartamente și care va avea și efectul reducerii amprentei de carbon a clădirii. 
 

În urma solicitării proprietarilor, blocul a fost introdus în programul de reabilitare 
termică a blocurilor de locuințe. Au fost elaborate documentații tehnice ce au stat la baza 
cererii de finanțare. 
Lucrările ce vor fi efectuate sunt de reabilitare termică: 

- anvelopare fațade și alte suprafețe;  
- înlocuire tâmplărie;  
- schimbarea liftului.  
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Lucrările nu sunt finalizate, proiectul aflându-se în derulare. 
 

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 27 decembrie 2017. 
Perioada de implementare a proiectului: 27 decembrie 2017 – 26 iunie 2019. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 863.751,20 lei, din care valoarea nerambursabilă 

este de 440.513,11 lei. 
 
 
2. Proiect: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G8  

aferent Asociației de proprietari nr. 360 „Emanuel” din municipiul Galați 
 

Obiectivul investiției:  
Creşterea performanţei energetice a celor 41 de apartamente ale blocului G8 al 

Asociației de propietari „Emanuel” din municipiului Galaţi.  
Efecte favorabile asupra calităţii mediului şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea 

cu cel puțin 40% a consumurilor de combustibil și electricitate pentru încălzire şi scăderea 
sub 90 kW/m2 pe an a energiei consumate. 

Este un proiect cu un parteneriat cu Asociația de proprietari, cu implicarea 
proprietarilor de apartamente și care va avea și efectul reducerii amprentei de carbon a 
clădirii. 
 

În urma solicitării proprietarilor, blocul a fost introdus în programul de reabilitare 
termică a blocurilor de locuințe. Au fost elaborate documentații tehnice ce au stat la baza 
cererii de finanțare. 

Lucrările ce vor fi efectuate sunt de reabilitare termică: 
- anvelopare fațade și alte suprafețe;  
- înlocuire tâmplărie;  
- schimbarea liftului.  

Lucrările nu sunt finalizate, proiectul aflându-se în derulare. 
 

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 25 octombrie 2017.  
Perioada de implementare a proiectului: 25 octombrie 2017 – 24 februarie 2019. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 920.473,46 lei, din care valoarea 
nerambursabilă este de 552.284,07 lei. 

 
 
Linie de finanțare:  
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), 
Obiectiv specific 5.1 
 
1. Proiect: STRATEGAL – Parteneriat public privat pentru dezvoltare locală 

 
Obiectivul proiectului:  

Constituirea unui Grup de Acțiune Locală numit STRATEGAL pentru un program de 
integrare a cetățenilor defavorizați din municipiul Galați. Prin acest proiect s-a reușit 
atragerea de fonduri pentru investiții în valoare de 7.000.000 euro în perioada 2019-2023 
atât în infrastructură cât și în domeniul ocupării și formării profesionale. 
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Legenda hărții: 
Teritoriul SDL este situat în municipiul Galați, fiind amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor Siret (Sud) și Prut (Nord și 
Nord-Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-Est), incluzând și Lacul Brateș (Nord). 
3 perimetre:  
Perimetrul 1-Zona de S-E a orașului (ZUM 1 – 5);  
Perimetrul 2- Zona de Sud-Vest a orașului (ZUM 6-7);  
Perimetrul 3 - Zona de Nord-Vest a orașului (ZUM 8-13). 

 
Investiția cuprinde 3 etape de desfășurare a proiectului: 
Etapa 1: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) – finalizată în noiembrie 2017; 
Etapa 2: Selectarea SDL (finalizată în decembrie 2017); 
Etapa 3: Selectarea și implementarea proiectelor SDL (2019-2023). 
 

Primăria Municipiului Galați este membru fondator al GAL STRATEGAL și va fi 
beneficiarul direct al strategiei prin investiții POR de 4.500.000 euro și indirect prin 
investiții POCU de 2.500.000 euro.  

În cadrul etapei 3, Primăria municipiului Galați trebuie să asigure resursele de 
funcționare ale GAL până la semnarea contractului de finanțare, cu costuri estimate de 
35.000 euro. 

În vederea validării comunității prin evaluarea nevoilor și a caracteristicilor socio-
economice ale zonei, sau zonelor din teritoriul SDL (ZUM și zona urbană funcțională 
aferentă) acestora, s-a realizat un sondaj (sau recensământ) în teritoriul SDL (ZUM și zona 
urbană funcțională aferentă), activități de cercetare pe teren cu implicarea persoanelor 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (Studiu de referință). 

Accentul a fost pus pe generarea depășirii situației de marginalizare, dar și pe 
identificarea nevoilor stringente, urmând cadrul definit de ghid, prin soluționarea cărora 
situația de marginalizare ar putea fi depășită. Este esențial să punctăm că studiul derulat a 
urmărit, ca reper esențial, intervenția integrată promovată în cadrul ghidului, și anume 
corelarea eficientă și eficace a măsurilor menționate și a grupurilor țintă interdependente 
(copii/părinți, profesori/părinți, reprezentanți ai autorităților locale/locuitori în căutarea 
unui loc de muncă etc.). 
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Tipul de comunitate la nivelul teritoriului SDL este comunitatea non-romă. Pe 
ansamblu, ZUM-urile analizate sunt comunități non-rome, având în vedere că populația 
aparținând minorității rome nu reprezintă minim 10% din totalul populației de la nivelul 
comunității SDL, ponderea fiind de 5,44%. Dintre ZUM-urile identificate, sunt 4 ZUM-uri cu 
comunități rome, respectiv ZUM 3, 5, 8 și 9, unde, conform datelor din Recensământul 
populației din 2011, populația aparținând minorității rome este prezentă într-un procent 
mai mare de 10% din totalul populației de la nivelul comunității respective – 10,93% în ZUM 
3, 16,12% în ZUM 5, 12,84% în ZUM 8 și 11,34% în ZUM 9. 
 
 

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 17 august 2017. 
Perioada de implementare a proiectului: 18 august 2017 – 04 decembrie 2017.  

 
Valoarea totală a proiectului = 222.587,61 lei din care, 87.713,94 lei reprezintă 

bugetul U.A.T. Municipiul Galați. 
 

Rezultatele proiectului: 
1. G.A.L. înființat conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-

2020; 
2. Analiză diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele din teritoriul 

S.D.L., în special a ZUM realizată - 1; 
3. Proces de animare a partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate 

vizate de SDL – 1; 
4. Strategie de Dezvoltare elaborată, însoțită de lista indicativă de intervenții prin 

care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală – 1. 
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Linie de finanțare: 
Programul Transnațional Dunărea 
Axa Prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării, Prioritatea de investiție 3.1 
 
 
1. Proiect: DANUBE – BLACK SEA GATEWAY REGION 

 
Obiective specifice:  

 Consolidarea cooperării dintre porturile de la Marea Neagră și porturile dunărene;  

 Creșterea gradului de conștientizare pentru posibilitățile oferite de regiunea Dunăre 
- Marea Neagră;  

 Acțiuni comune pentru a răspunde provocărilor comune și pentru accelerarea 
îmbunătățirilor necesare în interesul întregii regiuni Dunăre - Marea Neagră.  

 
 

Proiectul a avut 9 partneri din statele Uniunii Europene riverane Dunării și Mării Negre ca 
Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România și Bulgaria și alți 20 de parteneri 
asociați. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnațional 
Dunărea și a avut ca partener principal Guvernul regional al Austriei Inferioare, beneficiarul 
și inițiatorul acestui proiect.  
 

 
 

Proiectul  Danube – Black Sea Gateway Region a urmărit creșterea cooperării dintre 
toți actorii cheie din zona Dunării și a Mării Negre pentru a susține în comun regiunea ca 
aceasta să devină o regiune atractivă de acces pentru transportul maritim și fluvial între 
Europa Centrală și Marea Neagră, regiunea caspică și Orientul Îndepărtat.  
În urma acestui proiect s-a realizat o Viziune Comună pentru 2040, document strategic ce 
cuprinde liniile directoare comune pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea regiunii de 
acces Dunăre – Marea Neagră.  

A fost elaborat un calendar de parcurs (Road Map) – un instrument pentru cooperarea 
viitoare în scopul creșterii atractivității regiunii cu acces la Dunăre și la Marea Neagră, care 
include măsuri și acțiuni viitoare, la diferite niveluri, ce va implica factorii interesați 
(autorități, investitori, etc.). S-au elaborat Planurile de Acțiune ce au stabilit măsurile 
concrete pentru a fi luate în fiecare regiune, inclusiv Galați pe baza recomandărilor din 
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calendarul de parcurs. Au fost conceput Ghidul de Finanțare pe care se vor dezvolta 
planurile de investiții.  

Specialiștii din cadrul Primăriei Galați din cadrul Serviciului de Proiecte și Finanțări 
Externe au elaborat o Acțiune Pilot (o simulare a transportului de marfă dintre expeditor și 
destinatar, de exemplu transportul de containere către Terminalul Intermodal din Galați) 
pentru a identifica blocajele din cadrul lanțului de transport. 
 

S-a semnat un memorandum de înțelegere între conducerile regiunilor care împart 
Coasta de Vest a Mării Negre – regiunea Odesa din Ucraina, judeţele Galaţi şi Constanţa din 
România, regiunile Varna şi Burgas din Bulgaria, ce au fost numite ulterior Regiunile Mării 
Negre - şi Comunitatea de Lucru a Regiunilor Dunării (ARGE Donaulaender), reprezentate de 
preşedenţia Austriei Inferioare. 
 
Rezultatele: 

1. Viziunea Comună 2040; 
2. Road Map; 
3. Planurile de Acțiune; 
4. Metodologia pentru pregătirea Ghidului de Finanțare a măsurilor propuse; 
5. Studiu de pre-fezabilitate sau fezabilitate; 
6. Acțiune pilot; 
7. Platforma de Cooperare. 
 

 
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 08 decembrie 2016. 
Perioada de implementare a proiectului: 01 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019. 
 

 
Valoarea totală a proiectului a fost de 2.178.450 euro din care, 160.725 euro 

reprezintă participarea din bugetul U.A.T. Municipiul Galați. 
 
 
 

PROIECTE DEPUSE 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 
Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 
 
1. Proiect: Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnazială nr. 3, Bulevardul 

Dunărea nr. 60 
 
Obiectiv specific: Creșterea performanței energetice a clădirii, cu efecte favorabile 

asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului 
educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a 
energiei consumate.  
 

Valoarea totală a proiectului = 2.915.211,47 lei;  
Perioada de implementare estimată = 31 luni;  
Data depunerii: 23 mai 2017 

Data estimată pentru semnarea contractului de finanțare – martie 2018. 
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2. Proiect: Anvelopare unități de învățământ – Școala gimnazială nr. 22 
 

Obiectiv specific: Creșterea performanței energetice a clădirii, cu efecte favorabile asupra 
calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului 
educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a 
energiei consumate.  

Valoarea totală a proiectului = 2.772.437,01 lei;  
Perioada de implementare estimată = 26 luni;  
Data depunerii: 23 mai 2017. 
Data estimată pentru semnarea contractului de finanțare – martie 2018. 

 
 
3. Proiect: Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnazială ”Iulia Hașdeu”  

 
Obiective specifice: Creșterea performanței energetice a clădirii, cu efecte favorabile 
asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului 
educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a 
energiei consumate.  

Valoarea totală a proiectului = 2.910.142,72 lei;  
Perioada de implementare estimată =  26 luni;  
Data depunerii: 17 mai 2017 
Data estimată pentru semnarea contractului de finanțare – mai 2018. 

 
Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 
 
Proiect: Reabilitare Zonă istorică, Municipiul Galați – Reabilitare imobil strada 
Domnească nr. 58 
 
Obiective specifice: Restaurarea, consolidarea și conservarea imobilului în vederea 
organizării unor expoziții temporare (spații multifuncționale pentru expuneri și manifestări 
interactive), prin amenajarea peisagistică exterioară și asigurarea accesibilității corecte și 
confortabile; dotarea imobilului din str. Domnească nr. 58; promovarea și punerea în 
valoare a imobilului ca monument istoric și obiectiv de interes municipal. 

Valoarea totală a proiectului = 9.597.016,49 lei. 
Durata de implementare estimată = 24 luni;  
Data depunerii: 5 septembrie 2017.  
Proiectul se află în etapa de precontractare. 

 
Axa Prioritară 5 (SUERD) – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Operațiunea – Impulsionarea dezvoltării 
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității 
culturale 
 
Proiect: Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina – Barboși  
 
Obiective specifice: Restaurarea, conservarea și dotarea sitului arheologic Tirighina–
Barboși; punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina–Barboși. 

Valoarea totală a proiectului = 15.416.890,99 lei. 
Durata de implementare estimată = 24 de luni. 
Data depunerii: 22 decembrie 2017.  
Proiectul se află în etapa de evaluare. 

 
Axa Prioritară 6 (SUERD) - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 
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Proiect: Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați  

 
Obiectiv specific: Modernizarea unui tronson funcțional ce reprezintă unicul traseu de 
ocolire al județului Galați pe axa Nord-Sud și Est-Vest și care face legătura între DN2B, 
DN26, DN22B, DJ251, DN22E și cu Republica Moldova prin Vama Giurgiulești, conducând la 
reducerea timpului și costurilor de transport de mărfuri și călători, îmbunătățirea accesului 
pe piețele regionale, creșterea eficienței activităților economice, economisirea de energie 
și timp, la decongestionarea  traficului pe rutele alternative ce tranzitează județul Galați și 
punerea la dispoziție a celei mai eficiente rute rutiere în raport de timp, cost și durată.  
 Valoarea totală a proiectului = 135.196.480,11 lei.   
 Data depunerii: 28 decembrie 2017. 
 Proiectul se află în etapa de evaluare.  
 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 
 
1. Proiect: Creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției 

în cadrul Primăriei municipiului Galați 
 

Obiective specifice: Crearea de mecanisme eficiente de prevenire a corupției prin 
identificarea și simplificarea procedurilor administrative vulnerabile la corupție și a 
măsurilor de prevenire a corupției, organizarea de întâlniri/dezbateri/consultări și campanii 
de informare în domeniul prevenirii și combaterii corupției; Dezvoltarea componentei 
anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu prin instruirea 
a 50 de funcționari în aspecte ce țin de integritate, etică profesională, măsuri de prevenire 
a corupției. 

Valoarea totală a proiectului = 591,968.40 lei. 
Durata de implementare estimată = 16 luni. 
Data depunerii: 09 octombrie 2017.  
Data estimată pentru semnarea contractului de finanțare: sfârșitul lunii februarie 

2018. 
 
 

2. Proiect: Optimizarea proceselor prin implementarea unui sistem de management 
integrat  (ISO 9001-14001-37001) 

 
Obiective specifice: Proiectarea și implementarea standardului anti-mită ISO 37001 până la 
sfârșitul anului 2018; Instruirea a 70 de funcționari publici cu 1 curs integrat: 3 standarde 
europene ISO, un curs managementul riscului și un curs strategii de combatere a corupției 
până la sfârșitul anului 2018; Certificarea a două sisteme de management conform ISO 37001 
și ISO 14001 în anul 2019. 

Valoarea totală a proiectului = 424.838,67 lei. 
Durata de implementare estimată = 12 luni. 
Data depunerii: 29.11.2017.  
Data estimată pentru semnarea contractului de finanțare: luna mai 2018. 

 
 

PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA 2014-2020 
 
Axa prioritară 2: O regiune a Dunării responsabilă din punct de vedere al mediului și culturii, 
Obiectiv Specific 2.2 
 
Proiect: ReDiscover – Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești 
ascunse din regiunea Dunării 
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Obiective specifice: Crearea unui specific cuprinzător, accesibil și ușor de împărtășit a 
portofoliilor de patrimoniu evreiesc local; crearea de rute tematice cu elemente 
de patrimoniu evreiesc, dezvoltate ca produse comercializabile, care se integrează în rețele 
tematice naționale sau europene; protejarea comunităților evreiești din regiune, prin 
identificarea și promovarea inițiativelor turistice și a inițiativelor de dezvoltare specifice ale 
părților interesate locale; consolidarea multiculturalismului durabil al orașelor cooperante;  

Partener Lider este Municipiul Szeged (Ungaria).  
Bugetul municipiului Galați = 196.125,60 euro. 
Perioada de implementare estimată = 36 luni. 
Data depunerii: 6 iunie 2017. 
Proiectul se află în etapa de evaluare. 
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Politica de mediu 
 
 

 
Misiunea compartimentului de protecția mediului este aceea de a asigura protejarea 

mediului înconjurător, educarea populației și agenților economici în spiritul respectului față 
de natură pentru crearea unui oraș curat cu cetățeni conștienți de importanța conservării 
mediului și resurselor naturale. 

Promovarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Galați, în 
vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a municipiului îl are 
asupra factorilor de mediu și a sănătății populației, constituie principalul obiectiv. 

           
Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi  
 

Prestatorii SC Gospodărire 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 7.169.217,83 lei și au constat în: 

 dezvoltarea suprafeţei acoperită cu spaţii verzi amenajate, prin lucrări de: 
- gazonare - 4 300 m2; 
- plantarea florilor - 648 000 buc. (30 specii); 
- plantare de arbuşti şi gard viu - 87 000 buc. (8 specii); 
- plantare arbori - 486 buc. (9 specii). 

 întreţinerea spaţiilor verzi: 
- cosirea vegetaţiei ierboase - 380 ha.;  
- tuns gardul viu - 320 000 m2; 
- tăiere - corecție arbuști (gard viu) – 26.000 buc.; 
- plantare, plivit, prăşit, greblare, copilit flori şi trandafiri; 
- udat (cu cisterna sau de la hidrant), a suprafeţelor plantate precum şi  a 

locurilor de recreere (Faleza Dunării, parcuri); 
- udare şi plivire flori din ghivece amplasate pe stâlpii de pe bulevardul 

Marea Unire şi la Inelul de rocadă; 
- curăţat zăpada/gheaţa de pe aleile din parcuri în sezonul rece; 
- colectat, încărcat şi transportat deşeuri vegetale de la punctele de lucru; 

 lucrări de intervenţie asupra arborilor uscaţi, îmbătrâniţi, scorburoşi, care 
prezentau pericol de prăbuşire, aflaţi pe domeniul public:  
 

Total solicitări Solicitări rezolvate Solicitări ramase 

1300 451 849 

 
În multe situaţii a fost necesară intervenţia echipelor de alpinişti, din tăierile de 

arbori rezultând aproximativ 790 m3 de lemn.  
Pentru respectarea normelor europene de depozitare a deşeurilor vegetale, s-au 

tocat 2100 tone de crengi rezultate din tăieri şi fasonări de arbori.  
 

Combaterea insectelor vectoare şi generatoare de disconfort 
 
Combaterea insectelor vectoare a avut loc in lunile mai, septembrie și, datorită 

condițiilor meteo, și în lunile august și septembrie, atât avio cât și la sol. Suprafața  
acoperită - 6380 ha.  
S-au folosit substanţe omologate si avizate de ministerul de resort si anume: Solfac, Kotrine, 
Aqua K-otrine. 
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Suma de bani alocata pentru aceasta acțiune a fost de 201.839,70 lei. 

 
Salubrizare şi întreţinere curăţenie artere de circulaţie şi parcuri   

 
 Prestatorul Serviciul Public Ecosal Galaţi a acționat cu un număr de aproximativ 104 
muncitori pe lună. 
Activităţi prestate de către S.P. Ecosal sunt următoarele: 

 măturatul de bază a carosabilului şi trotuarelor; 

 întreţinerea curăţeniei străzilor, parcurilor şi locuri de joacă; 

 răzuirea depunerilor din rigole; 

 atunci când condiţiile meteo au impus acest lucru s-a acţionat cu utilajele aparţinând 
S.P. Ecosal Galaţi precum şi cu cele închiriate în vederea deszăpezirii şi combaterii 
poleiului; 

 asigurarea curăţeniei înainte şi după desfăşurarea unor manifestări organizate de către 
Primăria Municipiului Galaţi („Serbările Galaţiului”, „Ziua Marinei”, „Ziua Drapelului”, 
etc.). 
Suprafețele salubrizate de către S.P. Ecosal în anul 2016 au fost în medie de 90.179 

m2/lună pentru măturatul de bază a carosabilului și de 265.000 m2/lună pentru măturatul 
trotuarelor. Automăturătorile mecanice în număr mediu de 4 utilaje pe lună, au acționat 
după un program stabilit, pe anumite sectoare de drum. 

 
Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie  
 

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.  

Zilnic, se ridică din punctele de colectare şi de 4-5 ori pe săptămână din depozitele 
stradale neautorizate (reuşindu-se eliminarea definitivă sau temporară). 

Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie prin punctele de colectare amplasate 
pe domeniul public al municipiului Galați, în anul 2017, s-a realizat după cum urmează: 
 

 
Curăţenia de primăvară 

 
S-a elaborat şi derulat programul „Curăţenia de primăvară – 2017” 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 S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. au acţionat în toate 
cartierele municipiului: s-au greblat parcuri, locuri de joacă, scuaruri, rondouri, s-au 
reparat, văruit, dezinfectat şi igienizat punctele gospodăreşti şi s-au colectat şi transportat 
deşeurile rezultate.  

 
Ecarisaj 

 
Capturarea câinilor fără stăpân a fost abordată în spiritul legislaţiei actuale şi a 

colaborării cu organizaţiile de protecţie a animalelor. Serviciul Public Ecosal Galaţi 
(prestatorul serviciului) are o comunicare permanentă cu asociaţiile de protecţie a 
animalelor. 

Cantitate deşeuri ridicate 
medie (tone/lună) 

Nrumărul de puncte de 
colectare 

Numărul de depozite 
neautorizate 

6.283,85 386 30 



Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Galați                                  
2017 

 

42 

 

La începutul anului 2017 în padocul din strada Zimbrului nr.1 erau un număr de 915 
câini. În perioada ianuarie 2017-decembrie 2017 au fost adoptați 440 câini si capturați 1.514 
câini. La sfârșitul anului 2017 în padoc se aflau 807 de câini. 
 

Asigurare toalete ecologice  
 

 Prestatorul S.C. Toi Toi și Dixi S.R.L. București, a asigurat funcţionarea a 80 
toalete ecologice mobile amplasate în 48 locaţii din zonele aglomerate şi în special la 
capetele de linie ale traseelor mijloacelor de transport în comun inclusiv întreţinerea celor 
5 toalete ecologice mobile proprietatea municipiului Galaţi. Cu ocazia diverselor manifestări 
cultural-sportive/religioase, s-au asigurat toalete ecologice mobile prin reamplasare în 
zonele respective.   

 

Compactare deşeuri provenite din demolări, construcţii şi excavaţii 
 
Direcționarea deșeurilor provenite din construcții și demolări se face la groapa de 

împrumut pământ galben (lângă zona de agrement Lacul Vânători), unde persoanele fizice şi 
juridice care execută lucrări de construcţii și din amenajarea locuințelor pot să transporte 
aceste deşeuri. 

Cu utilaje ale societăţilor care administrează activitatea de rambleiere cu deşeuri, s-
a nivelat şi compactat molozul. 

 

Iluminatul festiv  
 

Serviciile de reparare şi întreţinere a instalaţiilor de iluminat festiv s-au prestat în 
baza contractului nr. 35880/05.04.2017 ˮÎnchiriere ornamente pentru Sărbătorile Pascale 
2017 FOTOGRAFII în municipiul Galațiˮ în valoare de 148.000 lei (exclus TVA), încheiat cu 
S.C. MK  Lighting S.R.L. Hunedoara. 

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

Pentru asigurarea unui cadru festiv specific sărbătorilor de iarnă s-au închiriat 
instalații și echipamente conform contractului nr. 106090/26.10.2017 ˮÎnchiriere instalații și 
echipamente iluminat festiv în municipiul Galați în perioada Sărbătorilor de iarnă 2017-
2018” în valoare de 1.701.705 lei (exclus TVA), încheiat cu S.C. MK  Lighting S.R.L. 
Hunedoara. Astfel, s-au închiriat și montat pe domeniul public al municipiului Galați în 
parcuri, esplanade și pe principalele străzi și bulevarde, figurine luminoase specifice 
sărbătorilor de Crăciun. 

 

Alimentare cu apă şi canalizare 
 
Prestatorul, S.C. Apă Canal S.A. are concesionate reţelele publice de alimentare cu 

apă şi canalizare pentru captarea, pomparea, înmagazinarea, transportul şi distribuţia apei 
potabile, a colectării şi evacuării apelor uzate. 

S-au desfăşurat acţiuni de curăţare a 7917 guri de scurgere, racorduri şi colectoare 
aferente, şi s-au efectuat remedieri ale racordurilor avariate. De asemenea prin activitatea 
de întreținere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare s-au completat, înlocuit sau 
montat elemente lipsă, după cum urmează: 
 

Rame cu capac de 
canalizare  

Rame cu grătar  Capace canalizare  Grătare guri de 
scurgere  

118 34 19 26 
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Preluarea apelor meteorice se realizează cu ajutorul următoarelor staţii de pompare: 
Vulcan, Nordului, 13 Iunie, Tudor Vladimirescu, Traian Nord, Filești, Staţiile de pompare nr. 
1, 2 şi 3. 

În sezonul călduros (15 aprilie-15 octombrie) au funcţionat 18 fântâni arteziene şi 74 
cişmele publice care au furnizat apă potabilă permanent şi care sunt amplasate în parcuri. 

 

Întreţinere, reparaţii spaţii de joacă pentru copii 
 

În perioada ianuarie-decembrie 2017 s-au întreţinut şi reparat un număr de 71 de 
spaţii de joacă pentru copii în baza contractului nr. 59280/07.06.2017 în valoare totală de 
167.614,4 lei (exclus TVA). 
 

Iluminat public  
 
Serviciul de iluminat public a fost prestat de către S.C. Total Strada S.R.L. București 

până la data de 9.09.2017, iar din 28.11.2017 este asigurat de către S.C. Suntech SERVICE 
S.R.L. pentru lucrări de menținere – întreținere a sistemului de iluminat public, având 
următorii indicatori:  

 alimentare cu energie electrică în valoare de 180.350,74 lei (cu TVA); 

 sesizări primite la dispecerat iluminat public : 1267 buc.; 

 componente înlocuite: 540 buc. lămpi vapori de sodiu; 124 buc. balastru, 474 
buc. igniter. 
 

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

Administrarea, întreţinerea şi exploatarea mobilierului urban are 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 2017 au fost achiziţionate şi montate obiecte de 
mobilier urban, după cum urmează: 
 

Tip 
mobilier 

Coşuri de     
gunoi tip PAFS 

Bănci 
stradale 

Drapele 
Jardiniere din 

material plastic 
Garduri de protecţie 

spaţii verzi 

Coșuri de metal cu 
pungi pentru 

excremente căței 

Bucăți 250 65 35 60 2600 200 

 

Ridicarea vehiculelor abandonate sau fără proprietar a fost asigurată de către  
societăţi contractante şi Societatea Gospodărire Urbană S.R.L., în anul 2017 fiind 
identificate 157 de vehicule, din care 88 autovehicule au fost ridicate de deținătorii legali și 
69 de vehicule au fost ridicate de către Primăria Galați. Pentru anul 2018 sunt în curs de 
rezolvare un număr de 119 de vehicule identificate. 

Desfiinţări pe cale administrativă a construcţiilor ilegale: 

 de către deţinători: 4 chioșcuri, 21 garaje și un sistem publicitar; 

 de către Primăria Galaţi: 1 chioșc, 7 garaje și o rampă din beton armat. 
 

Asigurare asistenţă medicală de urgenţă                       
 

Cu ocazia desfăşurării diverselor evenimente cultural-sportive la care Primăria a fost 
organizator sau co-organizator, s-a asigurat asistenţa medicală de urgenţă în colaborare cu 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Galaţi.  
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Combatere polei şi deszăpezire 
 

Comandamentul de deszăpezire a asigurat, indiferent de starea vremii, posibilitatea 
intervenţiei urgente cu un număr de aproximativ 185 utilaje pe pneuri (încărcătoare 
frontale, autogredere, tractoare, auto-sărăriţe, buldoexcavatoare, basculante) pe arterele 
principale şi la obiective de importanţă socială. 

 

Transport public urban 
 
 În această perioada 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 înmatriculării conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice cu modificările și completările ulterioare. 
 

Transportul public local în regim regulat  
Operatorul S.C. Transurb S.A. a asigurat serviciul de transport public local cu un 

număr de 106 de autobuze active pentru 34 trasee.  
Tot S.C. Transurb S.A. a prestat serviciul de transport public în regim regulat cu un număr 
de 10 troleibuze pe 2 trasee. 

S-a asigurat deplasarea călătorilor pe 4 trasee de tramvai care au fost  asigurate cu 
un număr de 19 de garnituri. S-au achiziţionat 14 troleibuze noi Skoda dotate cu ultima 
generaţie de echipamente din domeniu. 
 

Transportul public local în regim regulat special (convenţii) 
Pe raza Municipiului Galaţi în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017 au prestat 

serviciul public de transport local în regim regulat special (convenţii) un număr de 6 
operatori de transport eliberându-se un număr de 43 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 31.12.2017 erau eliberate un număr de 1.000 de Autorizaţii Taxi. În 
această perioadă au fost nou eliberate 93 de autorizaţii. S-au verificat un număr de 1855 de 
dosare cu documentaţiile prevăzute de lege pentru vizele anuale aplicate autorizaţiilor de 
transport, autorizaţiilor taxi existente şi realizarea listei de aşteptare. 

 
 Înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor care nu se supun înmatriculării 

La data de 31.12.2017 în baza de date erau înregistrate 2.254 de mopede, tractoare, 
maşini şi utilaje utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, troleibuze şi 
tramvaie. De la 01.01.2017 – 31.12.2017  s-au înregistrat 56 de mopede şi utilaje. 

 
Sistemul Inteligent de Management al Traficului 
 

Activitatea de monitorizare a Sistemului Inteligent de Management al Traficului a 
avut două obiective, și anume: 

 monitorizarea și menținerea în funcțiune a tuturor componentelor sistemului, 
astfel încât acesta să funcționeze la parametrii proiectați; 

 remedierea, în regim de urgență, a tuturor defecțiunilor apărute ca urmare a 
producerii unor evenimente rutiere care au avut ca efect distrugerea unor 
componente ale sistemului. 



Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Galați                                  
2017 

 

45 

 

În paralel, s-a urmărit îndeplinirea și menținerea parametrilor de eficiență ai 
proiectului, respectiv: 

 reducerea timpilor de așteptare a autovehiculelor în intersecțiile aferente sistemului, 
care are ca efecte colaterale scăderea nivelului de noxe în zonele respective și 
reducerea consumului de combustibil; 

 creșterea gradului de siguranță a tuturor participanților la trafic; 

 scăderea numărului evenimentelor rutiere cu victime sau producerea de pagube 
materiale; 

 reducerea timpilor de trafic pentru autovehiculele care circulă pe cele 4 axe ale 
sistemului; 

 obținerea de informații cu privire la fluctuațiile traficului în zonele acoperite de 
instalațiile sistemului, în vederea includerii acestora în analizele efectuate pentru 
diverse studii, strategii, proiecte , etc.. 

 
Instalații de semaforizare clasice  
În municipiul Galați în prezent mai există încă 6 intersecții dotate cu instalații de 

semaforizare clasice, care nu sunt incluse în sistem.  
 

Monitorizare Video 
Componenta de prevenire a criminalității s-a asigurat prin intermediul monitorizării 

de către polițiștii locali a zonelor în care se află montate camerele de luat vederi aferente 
sistemului. În același timp, la solicitarea fie a organelor de cercetare penală fie a 
instanțelor de judecată, s-au pus la dispoziție imaginile stocate în serverele sistemului, în 
conformitate cu dispozițiile legale. 
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   Instituția arhitect-șef, urbanism și gestiunea patrimoniului 

 

STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE URBANĂ 
 

Serviciul aflat în subordinea Arhitectului șef ce gestionează direcția strategică și de 
dezvoltare a municipiului Galați și-a stabilit în 2017 un număr de obiective ce au fost atinse. 
S-a reușit actualizarea, completarea și aprobarea Strategia de dezvoltare locală pe termen 
mediu 2015-2016. Serviciul a reușit actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului 
Galați și a Planului Urbanistic Zonal. 

Serviciul a demarat Planul Urbanistic Zonal de introducere în intravilan T130, 131/P 
458, 465, T 133/P 471/1 și Planul Urbanistic Zonal pentru strada Dr. Constantin Levaditti nr. 
18. A fost finalizată etapa de informare și consultare, avizare și aprobare pentru P.U.Z. 
Filești. S-a parcurs etapa de elaborare, informare și consultare, avizare și aprobare P.U.Z. 
UTR 37, 39, 40, 41.  

Serviciul a finalizat și Regulamentul pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, 
executarea, funcționarea și postutilizarea construcțiilor cu caracter provizoriu din 
municipiul Galați. 

Au fost aprobate modificările și completările privind  zonarea fiscală, reactualizările 
privind  nomenclatura stradală, avizarea și aprobarea modificărilor privind C.T.A.T.U.. 
Consiliul Local Galați a adoptat hotărâri privind atribuirea denumirilor de străzi, artere, 
parcuri, piețe, oboare și clădiri. 

Serviciul a revizuit hărțile strategice de zgomot, a realizat servicii de delimitare 
topografică a poluării sonore și a elaborat rapoarte de date specifice. 

S-au realizat servicii de mentenanță parțială pentru software GIS existent, cu 
extindere de arhitectură software GIS. 
Pentru anul 2018 ne-am propus: 

 Parcurgerea etapelor de avizare şi aprobare P.U.Z. Filești; 

 Parcurgerea etapei de informare și consultare, avizare și aprobare P.U.Z. UTR 37, 39, 
40, 41;  

 Parcurgerea etapelor de studii de fundamentare, propuneri preliminare P.U.Z. – 
introducere in intravilan T130, 131/P 458, 465, T 133/P 471/1; 

 Parcurgerea etapelor de studii de fundamentare, propuneri preliminare P.U.Z. – str. Dr. 
Constantin Levaditti nr. 18; 

 Inițiere P.U.Z.-uri - Regenerare urbană A.N.L., Brateş, Rizer, Calea Prutului şi similare; 

 Aprobarea în Consiliul Local Galați a hărții de zgomot ambiental, respectiv a planului de 
acțiune împotriva zgomotului la nivelul municipiului. 
 

 
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI 

 
 
1. Evidența și administrarea patrimoniului public și privat al municipiului Galați se 

realizează prin intermediul Direcţiei de administrare a patrimoniului, cu structurile din 
subordine, respectiv: 

 Biroul de evidență și gestiune a patrimoniului; 

 Serviciul de închirieri, concesiuni și vânzări terenuri proprietatea municipiului; 

 Biroul cadastru; 

 Serviciul administrare fond locativ și spații cu altă destinație; 

 Compartiment autorizații licențe. 
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Misiunea Direcţiei de administrare a patrimoniului: 

 Evidenţa patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea municipiului Galați;  

 Administrarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Galați; 

 Gestionarea, organizarea şi punerea în aplicare a cadastrului de specialitate la 
nivelul teritoriului administrativ al municipiului Galați; 

 Vânzarea bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a municipiului Galați. 
În anul 2017 s-au repartizat cetățenilor din municipiu 288 de locuințe sociale situate 

în campusul din Micro 17 la blocurile M1 - M6; 
 S-au repartizat 5 locuințe solicitanților din lista aprobata prin H.C.L. nr. 

149/20.04.2016, evacuați de foștii proprietari ca urmare a aplicării prevederilor Legii 
nr. 10/2001; 

 S-au repartizat 31 locuințe construite prin programele derulate de către ANL. 
 

Pentru anul 2018 ne-am propus repartizarea unui număr de 347 de locuințe 
solicitanților din lista aprobată prin H.C.L. nr. 637/27.11.2017, precum și repartizarea în 
regim de urgență a unui număr de 12 locuințe solicitanților din lista aprobata prin H.C.L. nr. 
756/19.12.2017, evacuați de foștii proprietari ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 
10/2001. 

Au fost promovate 98 proiecte de hotărâri. Printre cele mai importante Hotărâri de 
Consiliu Local promovate: 

 S-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public terenurile aflate în Micro 
17. 

 Achiziționarea imobilului în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic de Obstetrică-
Ginecologie "Buna Vestire" din Galați. 

 Proiecte de hotărâri privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Galaţi. 

 Transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați către Serviciul de 
Asistență Medicală Galați a imobilului situat în Cartierul Micro 39, str. Drumul Viilor nr. 
14, bloc J4, parter, în vederea înființării Centrului de Permanență. 

 Preluarea bazei sportive Siderurgistul în domeniul public al municipiului Galați și 
administrarea Consiliului Local Galați.  

 Aprobarea modelului cadru al contractului de administrare a imobilelor proprietate a 
municipiului Galați aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de 
stat. 

 Acceptarea promisiunii de donație a mijlocului fix - Instalație de iluminat Viaduct, 
proprietatea privată a S.C. Arcelor Mittal S.A. Galați. 

 Completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente 
sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului, concesionate 
prin contract de delegare de către S.C. Apă Canal S.A. Galați. 

 Aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați de trecere a unor suprafețe de teren 
aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al 
județului Galați, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://172.16.1.7/portal/hotarari/010217/HCL%2060.pdf
http://172.16.1.7/portal/hotarari/010217/HCL%2060.pdf
http://172.16.6.14/sedinte/index.php?comisie=&id=22
http://172.16.6.14/sedinte/index.php?comisie=&id=22
http://172.16.6.14/sedinte/index.php?comisie=&id=22
http://172.16.6.14/sedinte/index.php?comisie=&id=22
http://172.16.6.14/sedinte/index.php?comisie=&id=22
http://172.16.1.7/portal/hotarari/010817/HCL%20421.pdf
http://172.16.1.7/portal/hotarari/010817/HCL%20421.pdf
http://172.16.1.7/portal/hotarari/010917/HCL%20490.pdf
http://172.16.1.7/portal/hotarari/010917/HCL%20490.pdf
http://172.16.1.7/portal/hotarari/010917/HCL%20490.pdf
http://172.16.1.7/portal/hotarari/011117/HCL%20613.pdf
http://172.16.1.7/portal/hotarari/011117/HCL%20613.pdf
http://172.16.1.7/portal/hotarari/011117/HCL%20613.pdf
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ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI ȘI VÂNZĂRI TERENURI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI  
 

 

 

 

 
  

Restructurare urbană – în baza solicitărilor din partea Serviciului de investiții, privind 
lucrări de modernizări sau reparații, serviciul închirieri, concesiuni și vânzări a întreprins 
următoarele acțiuni:  
Inventarierea garajelor:  
- Zona Țiglina I (str. Saturn, Palatul de Justiție, L.M.K.) 
- Zona Centru (str. Cuza - bloc Cocor)  
- Spații comerciale – (str. Barboși, Micro 17, Spitalul Municipal, Complexul Siret, str.  
Brândușei, Țiglina I) 
S-au efectuat desființări de construcții pentru: 

 

 

VÂNZĂRI  

Terenuri propietatea privată a municipiului 514.924 

Vila Bucegi 454.242 

Total 969.166 

LICITAȚII PUBLICE  

Terenuri agricol în localitatea Vădeni 655 ha 

CONCESIONĂRI  

Terenuri 
67 554, 50 m2 

Construcții 
6 550, 00 m2 
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Proceduri de recuperare a debitelor restante: 

169793

75
74

114

Notificări Garaje

Spații comerciale

Concesiuni

Teren agricol

Curte - grădină

 

Dosare ale Serviciului Juridic  

Garaje   28 

Spații comerciale 53 

Teren agricol  7 

TOTAL   88 

 

Actualizări și întocmire contracte:  

Garaje 203 

Concesiuni 25 

Terase sezoniere 39 

Total 267 

 
 Exploatarea eficientă a terenurilor aflate în proprietatea municipiului Galați prin 
închiriere.  
 Conceperea unor analize și prezentarea soluțiilor privind stingerea debitelor istorice, 
rămase. 
 Sprijinirea finalizării procedurii de intabulare a tuturor terenurilor aflate în 
proprietatea municipiului Galați. 
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CADASTRU  

Principala activitate a Biroului Cadastru, respectiv înscrierea în cartea funciară a 
imobilelor proprietatea Municipiului Galați (terenuri și construcții) s-a concretizat, în cursul 
anului 2017, în următoarele rezultate - 221 documentații cadastrale de intabulare, din care: 
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27

89
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11

Documentații cadastrale
 

O parte dintre documentațiile cadastrale de intabulare au fost precedate de 
efectuarea ridicărilor topografice pentru preluarea în patrimoniu (etapă esențială pentru 
finalizarea documentațiilor cadastrale de înscriere în cartea funciară). 

Funcționarii publici din cadrul Biroului Cadastru au întocmit și verificat documente 
care au stat la baza adoptării unui număr de 30 de hotărâri ale Consiliului Local al 
Municipiului Galați, ce au avut ca obiect: aprobare dezmembrări, aprobare alipiri, instituire 
drept de uz și servitute de trecere supra și subterană în favoarea Electrica și Engie, 
aprobarea instituirii dreptului de superficie (pentru terenuri proprietatea Municipiului 
Galați). 

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară demarat de Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în 
sistemul integrat de cadastru și carte funciară, Municipiul Galați a încheiat cu firma S.C. 
ADRICARD PROJET S.R.L. contractul de prestare servicii nr. 86176/10.08.2017, având ca 
obiect realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a unui număr de imobile (estimat) de 
2.500 amplasate în extravilanul Municipiului Galați. 

Valoarea contractului este de 150.000 lei, suma provenind din fonduri alocate de 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

În luna septembrie 2017 Biroul Cadastru a întocmit documentele necesare  demarării 
procedurii de achiziție de servicii de cadastru și topografie (documentație cadastrală și 
intabulare) pentru imobile (terenuri și clădiri) din domeniul public și privat al Municipiului 
Galați  împărțite în 3 loturi: 

 Lot 1 – Cartier Mazepa I și Cartier Mazepa II; 

 Lot 2 – Cartier Țiglina I și Cartier Țiglina II; 

 Lot 3 – actualizare documentații cadastrale pentru imobile ce au fost 
exproprietate în vederea  realizării proiectului ”Modernizare Strada Traian între 
Strada brăilei și Metro”. 
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Pentru anul 2018 Biroul Cadastru și-a propus realizarea următoarelor obiective: 

 Continuarea procedurii de intabulare a imobilelor proprietatea publică sau privată a 
Municipiului Galați - cadastru sporadic; 

 Demararea procedurii de achiziție publică de Servicii de cadastru și topografie 
(documentație cadastrală și intabulare) pentru imobilele proprietatea publică sau 
privată a Municipiului Galați  amplasate în Cartierele Micro 18 și Micro 19; 

 Realizarea documentațiilor de intabulare pentru imobilele proprietatea publică sau 
privată a Municipiului Galați amplasate în cartierul Micro 17, imobile a căror inventariere 
a fost realizată în cursul anului 2017; 

 Supravegherea derulării contractelor de prestări servicii de cadastru și topografie  
încheiate  în cursul anului 2017 dar și a celor ce se vor încheia în cursul anului 2018; 

 Sprijinirea activității Biroului de Evidență, Gestiune și Administrarea Patrimoniului în 
demersul de modificare și actualizare a H.G. nr. 562/2002 privind aprobarea Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Galați.   
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Evenimentele Galațiului 

 
 
 

Structurarea de evenimente atât în calitate de organizator cât și în parteneriat cu 
alte instituții și parteneri a avut la bază H.C.L. nr. 232/15.12.2016 privind aprobarea 
Planului acțiunilor socio–culturale, sportive și civice pentru anul 2017. Organizate an de an, 
aceste evenimente au căpătat caracter permanent devenind astfel repere culturale 
autentice. În cadrul evenimentelor organizate atât de Primăria Municipiului Galați cât și de 
instituțiile culturale subordonate s-a încercat abordarea tuturor segmentelor de vârstă ale 
populației, echilibrarea tuturor genurilor cultural-artistice, realizând o diversificare a 
manifestărilor organizate și care au cuprins: muzică clasică, muzică populară, folk, rock, 
jazz, teatru dramatic și de comedie, operetă, teatru de revistă, teatru pentru copii, teatru 
gestual, acrobații, spectacole în aer liber, spectacole de artificii și concerte. Toate acțiunile 
organizate au fost mediatizate prin publicarea de informaţii pe site-ul oficial al primăriei, 
pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Galați, anunţuri afişate în zonele centrale şi 
comunicate de presă prin mijloace mass-media.  
 
 

1. EVENIMENTE SOCIO-CULTURALE, CIVICE DESFĂȘURATE PE PERIOADA ANULUI 2017 
Acțiuni socio-culturale 2017: 
 

1) Ziua Culturii Române, 15 ianuarie; 
2) Locația desfășurării evenimentului a fost în Parcul Eminescu; 
3) Ziua Unirii, 24 ianuarie;        
4) Ziua Unirii s-a celebrat la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, lângă Grădina 

Publică; 
5) Ziua Internațională a Femeii, 8 martie; 
6) Festivalul Scrumbiei, 09 aprilie; 
7) Ziua Internațională a Muncii, 01 mai; 
8) Ziua Internațională a Copilului, 1 iunie; 
9) 128 de ani de la trecerea în neființă a marelui poet Mihai Eminescu, 15 iunie; 
10) Zilele Dunării, 29 iunie-02 iulie. 

 
Anul acesta, am reușit să organizăm un eveniment de mare dimensiune, care a 

însumat o serie de evenimente și activități culturale, recreative și sportive: 

 Minicroaziere pe Dunăre; 

 Summer Parade; 

 Esplanadele muzicii; 

 Expoziţie „Galaţi - Capitala Dunăreană a României”; 

 Concurs naţional de tenis pentru seniori „CUPA DUNĂRII”; 

 Concurs ciclism montan urban; 

 Crossul Dunării. 
 

Ziua Marinei 2017: 

 Hai să vâslim de Ziua României - concurs de vâslit în canotci de 10+1; 

 Festivalul Fir Întins. 
Locul de desfășurare al evenimentului a fost pe Faleza Inferioară a Dunării. 
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SPECTACOLUL de „ZIUA MARINEI 2017” 
Evenimentul s-a petrecut pe 15 august 2017 pe Faleza Superioară a Dunării. 

Manifestările culturale s-au bucurat de participarea tenorului Răzvan Săraru ce a interpretat 
„Ave Maria” și trupa The Sky ce a oferit momente coreografice marinărești și irlandeze. 
Andreea Antonescu, What’s Up și INNA au susținut concerte, completate de supermix-ul 
„Cien por Cien Latino”. Programul s-a încheiat cu un foc de artificii. 

În paralel cu desfăşurarea scenică a spectacolului au avut loc manifestări, animaţii şi 
concursuri pentru copii, tineret şi adulţi. 
1. Târg de Crăciun ”Poveste de Iarnă” 2017 
2. Revelion 2018 

Spectacolul a cuprins momente artistice oferite de Grasu XXL, Alex Velea, dar și 
recitaluri pop-opera. La miezul nopții un foc de artificii a semnalat intrarea în noul an. 
 
ASOCIEREA MUNICIPIULUI GALAŢI CU ORGANIZAŢII NON-GUVERNAMENTALE ÎN VEDEREA 
REALIZĂRII UNOR ACTIVITĂŢI DE INTERES GENERAL:  

a) H.C.L. nr. 84/23.02.2017 - Asocierea municipiului Galaţi cu Federaţia Româna de 
hochei pe gheaţă în vederea organizării şi desfăşurării campionatului mondial de seniori 
Divizia II grupa B 

Această competiție sportivă s-a derulat sub egida Federației Internaționale de Hochei 
pe Gheață cu participarea echipelor reprezentative naționale de seniori din Australia, 
Islanda, Belgia, Spania, Serbia și România. Organizarea unei competiții internaționale, de 
asemenea anvergură, la Galați este determinată de obținerea mai multor titluri de 
campioană națională la hochei pe gheață de către Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galați. 
Evenimentul sportiv s-a desfășurat în perioada 03 – 09 aprilie 2017. 

b) „SemiMaratonul Galați” 
Fundația Comunitară Galați cu sprijinul Primăriei Municipiului Galați a organizat 

competiția sportivă „SemiMaratonul Galați”, ediția a IV-a, care a avut loc în data de 28 mai 
2017. Scopul organizării acestui eveniment l-a reprezentat strângerea de fonduri pentru 
cauze umanitare ale unor organizații non-guvernamentale sau grupuri de inițiativă locale.  
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c) H.C.L. nr. 290/31.05.2017 privind asocierea Municipiului Galați cu Centrul 
Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului. 

Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului a organizat în parteneriat 
cu autoritatea publică locală, respectiv Municipiul Galați, Festivalul No Drugs Revolution – 
Street Galfest, în perioada 20–25 iunie 2017 la Galați. Pe parcursul evenimentului au avut 
loc dezbateri despre prevenția antidrog, cultură, educație, cât și competiții sportive 
(baschet 3x3, fotbal 4vs4 – junior și seniori, skateboarding și role agresive), teatru pentru 
copii. S-au creat mascote personalizate și au fost susținute concerte de către artiști în vogă.    

d) H.C.L. nr.337/27.07.2017 privind participarea municipiului Galați, în calitate de 
partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, la organizarea 
evenimentului „Caravana Filmelor TIFF”  

Perioada de desfășurare evenimentului a fost 23-25 August 2017 pe platoul din fața 
Casei de Cultură din Galați. Rolul acestui proiect a fost de a oferi publicului pasionat de 
filme un eveniment inedit ce să aducă în atenția cetățenilor filme românești („Planeta 
Petrila”,„Complet străini”, „Povestea iubirii”). 

e) H.C.L. nr.440/31.08.2017 privind încheierea acordului de parteneriat între 
municipiul Galați și Asociația „Tinerii și Viitorul” Galați  în vederea organizării 
Festivalului „Antiquitas Rediviva”   

Evenimentul s-a petrecut între 22 și 23 Septembrie 2017. Organizarea acestui festival 
a implicat antrenarea unor largi segmente ale populaţiei, concentrând atenţia asupra 
valorilor reprezentative și a personalităţii orașului 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, 
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ateliere de pielărie, ceramică, fierărie, tir cu arcul, prepararea și degustarea de produse 
culinare după rețete antice.      
 

FESTIVITATEA DE PREMIERE A CUPLURILOR CARE ANIVERSEAZĂ 50 ANI DE CĂSĂTORIEI 
Consiliul Local Galaţi a avut iniţiativa de a sărbători cuplurile de seniori ce împlinesc 50 de 
ani de căsnicie. Pe parcursul anului 2017 au avut loc două festivități de premiere a 
cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 

 Ceremonia din 12 mai 2017, în cadrul căreia s-au premiat 182 cupluri; 

 Ceremonia din 03 octombrie 2017, în cadrul căreia s-au premiat 157 cupluri. 

 
 

FESTIVITATEA DE PREMIERE A PERSOANELOR CARE AU ÎMPLINIT 100 DE ANI 
Pe parcursul anului 2017 au fost premiate trei persoane care au împlinit onorabila 

vârstă de 100 ani, domnul Obreja Costache, domnul Ionescu Constantin și doamna Ioniţă 
Olga. 

 
CETĂȚENI  DE ONOARE  PREMIAŢI ÎN ANUL 2017 

Au fost acordate 14 (patrusprezece) titluri de „Cetățean de Onoare”, domnului Alec 
Nastac, domnului Costel Dimofte, domnului Cristian Sorin Calude, domnului Ghiţă Nazare, 
doamnei Ileana Cotrubaş, domnului plutonier Hamza Doru, domnului plutonier adjutant 
Sbughea Mihai, (post mortem), doamnei Hortensia Papadat Bengescu (post mortem), 
doamnei Nina Cassian, domnului Tudor Caranfil, domnului Victor Cilinca, domnului Valeriu 
Ceanga, domnului David Sava și post mortem domnului Aurel Niculescu. 
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ACORDAREA PREMIULUI MUNICIPIULUI GALAȚI 
Prin instituirea „Premiului Municipiului Galați” s-a dorit promovarea și 

recompensarea valorilor locale, a performanțelor obținute în diverse domenii. 
A fost acordată distincția „Premiul municipiului Galați” domnului Sali Erol - 

vicepreședintele al Uniunii Democrate Turce din Romania - filiala Galați, domnului 
Alexandru Gherbanescu - vicepreședintele Uniunii Ucrainienilor din România - filiala Galați și 
domnului Gheorghe Terescenco. S-a acordat distincția „Premiul Municipiului Galați” și unor 
personalități din municipiul Galați, unor profesori și studenți, elevilor și profesorilor care au 
participat la Olimpiada de Robotică Educațională, unor societăți, sportivi și antrenori. 
 

2. SUSŢINEREA FINANCIARĂ A STRUCTURILOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL GALAŢI 
 
În anul 2017 au fost sprijinite de la bugetul local 32 de structuri sportive: Clubul 

Sportiv Phoenix Galaţi, Asociaţia Club Sportiv Aqua Sport Galaţi, Asociaţia Club Sportiv 10 
Decisiv Galaţi, Asociaţia Club Sportiv Arcada Galaţi, Asociaţia Club Sportiv Fortuna Galaţi, 
Asociaţia Club Sportiv Genius Galați, Asociaţia Clubului Sportiv Junior Galaţi, Asociaţia Club 
Sportiv Luceafărul Galaţi, Asociaţia Clubul Sportiv Suporter Club Oţelul Galaţi, Asociaţia 
„Clubul Sportiv Handbal - Art”, Asociaţia Club Sportiv Danubius 2010 Galaţi, Asociaţia 
Handbal Club Danubius - CSU Galaţi, Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” 
Galaţi, Asociaţia Sport Club Municipal Dunărea Galaţi, Asociaţia Fotbal Club Universitatea 
Galaţi, Clubul de Dans Sportiv Fantezia Galaţi, Clubul Sportiv „Sakura Kiai” Galaţi, Clubul 
Sportiv Şcolar Galaţi, Clubul Şah „Diana” Galaţi, Clubul Sportiv Meikyo Galaţi, Clubul Sportiv 
Municipal Dunărea Galaţi, Clubul Sportiv Siderurgistul Galaţi, Clubul Sportiv United Galaţi, 
Clubul Sportiv Universitatea Galaţi, Clubul Sportiv Dacia Galaţi, Asociaţia Fotbal Club Sorin 
Balaban, Clubul Sportiv Karate Club Galaţi, Asociaţia „Fotbal Club Metalosport Galaţi”, 
Asociaţia Clubului Sportiv Quantum Club Galaţi, Asociaţia Rugby Club Municipal Galaţi, 
Clubul Sportiv Şah Club Galaţi, AsociaţiaClubului Sportiv Smart Galaţi. Bugetul total alocat 
pentru finanţarea structurilor sportive în anul 2017 a fost de 12.260.000 lei. 
 

3. ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
În vederea menținerii unui contact permanent cu unitățile de învățământ s-a încercat 

eficientizarea activității prin oferirea de informații pertinente solicitanților, oferirea de 
formulare, soluții la problemele întâmpinate, ajutor pentru întocmirea documentațiilor. 

Numǎrul de burse acordate elevilor din învǎţǎmântul preuniversitar de stat din municipiul 

Galaţi cu personalitate juridicǎ în anul școlar 2017-2018 sunt: 189 burse de performanţǎ, 
5381 burse de merit, 277 burse de studiu şi 417 burse de ajutor social.  
 

4. UNITĂȚI DE CULT 
 
În anul 2017, au fost finanțate, de la bugetul local,  unitățile de cult care au solicitat 

acest lucru, în scopul continuării lucrărilor de reparare a bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului – Cimitir Eternitatea”, biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni”, biserica „Nașterea 
Maicii Domnului”, biserica „Sf. Ilie”, biserica „Întâmpinarea Domnului”, biserica „Sfinții 
Gherman și Casian”, biserica „Sf. Grigorie Teologul”, biserica „Sf. Spiridon – Spitalul TBC”, 
biserica „Sf. Nectarie” Barboși, biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, biserica „Sf. Mina, Victor și 
Vichentie”, biserica „Sf. Voevod Ștefan cel Mare”, Parohia „Sf. Trei Ierarhi” în scopul 
continuării lucrărilor de reparare a Centrului Social Multifuncțional, biserica „Sf. Cuvioasa 
Parascheva”, biserica „Sf. Cruce”, biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, biserica 
„Schimbarea la față”, biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, Cantina socială și Centrul de zi 
pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă parohia „Sf. Vasile”, biserica „Sf. 
Ana”, biserica „Sf. Mare Mucenic Vasile”, biserica „Sf. Nicolae” de rit vechi, biserica 
penticostală „Emanuel”, biserica Reformată, biserica Armeană, biserica Romano – Catolică. 
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5. SPITALE 
 

 H.C.L. nr. 3/09.01.2017 – Aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea 
pediatrie-neonatologie la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii Sf. Ioan; 

 H.C.L. nr. 135/28.03.2017 privind acordul prealabil al Consiliului Local Galaţi pentru 
înfiinţarea unui centru de permanenţă în vederea asigurării continuităţii asistenţei 
medicale primare în imobilul situat în Cartier Micro 19, Str. Drumul Viilor nr.14, Bloc J4, 
parter. 
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Excelență în domeniul educației 

 

 

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

Tipul de bursă Valoarea lunară a burselor  

189 de burse de performanță 188 de lei lunar pentru fiecare elev 

5381 de burse de merit 50 de lei lunar pentru fiecare elev 

277 de burse de studiu 44 de lei pentru fiecare elev 

417 de burse de ajutor social 44 de lei pentru fiecare elev 

Elevii și profesorii care participă la olimpiadele naționale au fost premiați cu 100 de 
lei conform Hotărârilor de Consiliu Local 161 din 12 aprilie 2017 și 516 din 25 septembrie 
2017. 

 

 

Primăria municipiului Galați a acordat în anul școlar 2017-2018 189 de burse de 
performanță, 5381 de burse de merit, 277 de burse de studiu și 417 de burse de ajutor 
social. 
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Servicii de asistență socială 

 
 
 

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

OBIECTIVE GENERALE:  
 Creearea, menținerea și îmbunătățirea măsurilor de asistență socială și dezvoltarea de 

proiecte noi în domeniul asistenței și protecției sociale, în funcție de nevoile sociale 
identificate și de  legislația în vigoare, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității 
sociale a persoanei vulnerabile, în mediul propriu de viață, familial şi comunitar și 
pentru depășirea situației de dificultate socială cu care se confruntă; 

 Identificarea grupurilor țintă aflate în stare de risc social, a  persoanelor şi familiilor 
aflate în dificultate precum şi a cauzelor care au generat vulnerabilitate, marginalizare 
şi nevoie socială și stabilirea de servicii sociale oportune pentru acestea; 

 Susținerea dezvoltării sistemului privat de asistență socială și dezvoltarea de noi servicii 
sociale utile comunității prin încheierea de convenții/parteneriate cu alți furnizori de 
servicii sociale; 

 Creșterea gradului de informare, conștientizare și solidaritate socială prin sensibilizarea 
şi informarea opiniei publice cu privire la serviciile sociale și categoriile defavorizate din 
comunitate; 

 Atragerea de resurse financiare externe și folosirea acestora pentru realizarea 
obiectivelor Direcției; 

 Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale și participarea la monitorizarea, 
evaluarea şi controlul serviciilor sociale. 

 
Direcţia de Asistență Socială se subordonează Primarului Municipiului Galați și are în 

componență următoarele compartimente funcționale: 
Serviciul Public de asistență socială 

 Compartiment Minorități; 

 Compartiment Centru sprijin social comunități de romi; 

 Compartiment de Asistență pentru familie și alocatii copii. 

 Compartiment Dezvoltare servicii sociale, relații cu instituțiile de asistență socială  

 Serviciul Autoritate tutelară, asistență persoane cu handicap 

 Compartiment Ajutoare pentru încălzire 
 

Acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare: 
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Dosare noi Dosare noi și aflate 
în plată

Dispozitii de
stabilire,

modificare,
suspendare,

încetare, reluare
sau respingere a

dreptului  la ajutor
social

S-au întocmit 
borderouri și au 
fost transmise 

dispozițiile AJPIS
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ÎN FIECARE LUNĂ A ANULUI 2017:

 

 608  familii și circa 1223 beneficiari de ajutor social pe parcursul anului 2017; 

 a fost furnizat ajutorul de încălzire pentru 373 familii/persoane singure beneficiare 
de ajutor social care utilizează  pentru încalzirea locuinței lemne, cărbuni și 
combustibili petrolieri. 

Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei conform Legii 277/2010, cu modificarile și 
completările ulterioare : 

 au fost înregistrate  în medie 41 de dosare noi/lună; 

 s-au  efectuat anchete sociale atât pentru dosarele noi înregistrate cât și pentru cele 
aflate în plată – 81/lună;  

 au fost emise dispozitii de stabilire, modificare, suspendare, încetare, reluare sau 
respingere a dreptului la alocație pentru susținerea familiei (92/lună); 

 au fost întocmite borderouri (6/lună) și transmise împreună cu dispozițiile la Agenția 
Judeteană pentru Plați și Inspecție Socială până la data de 5 respectiv 20  a lunii; 

 968 de familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei pe parcursul anului 
2017; 
- De ajutoare pentru  plata cheltuielilor cu înmormântarea a beneficiat o  familie. 

Ajutoare pentru procurarea de medicamente, proteze și transport în vederea efectuării de 
tratamente medicale: 
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 cu ocazia sărbătorilor de Paşti au fost înregistrate un număr de 2.144 solicitări și au 
beneficiat de ajutor sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei, un număr de 
1.986 familii/persoane singure aflate în dificultate;  

 cu ocazia sărbătorilor de Crăciun au fost înregistrate un număr de 1.638  solicitari și au 
beneficiat de ajutor sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei, un număr de 
1.525 familii/persoane singure aflate în dificultate;  
Acordarea ajutorului pentru plata cheltuielilor de înmormântare conform Legii nr. 

416/2001, cu modificările și completările ulterioare: 

 au fost înregistrate un număr de 11 solicitări;  

 beneficiari: 10 familii/persoane singure. 
Acordarea ajutorului de urgenţă constând în lemne de foc pentru sezonul rece, 1 
noiembrie 2017 – 31 martie 2018 conform H.C.L. nr. 499/25.09.2017 
Au fost înregistrate 355 solicitări şi au beneficiat 351 familii/persoane singure aflate în 
dificultate de ajutorul constând în lemne de foc. 
Acordarea indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului conform O.U.G. nr. 
111/2010, cu modificările și completările ulterioare  

- în cursul anului 2017 au fost înregistrate și verificate un număr de 2.496 dosare; 
Consiliere socială și educațională a părinților, informarea asupra drepturilor 

copilului și a obligațiilor pe care le au precum și a drepturilor de asistență socială și 
modalitatea de obținere a acestora 

 Numărul copiilor expuşi riscului de separare de părinţi identificaţi în cursul anului 2017 - 
62 copii;  

 Numărul planurilor de servicii întocmite după luarea în evidenţă în cursul anului 2016 - 
25 planuri de servicii; 

 Numărul copiilor reintegraţi în familie în cursul anului 2017 – 11 copii; 

 Număr de cazuri sesizate D.G.A.S.P.C. în vederea instituirii unei măsuri de protecţie 
specială – 9 cazuri; 

 Durata medie în care au fost acordate servicii de prevenire a separării, prealabil 
stabilirii unei măsuri de protecţie specială – 6 luni; 

 Numărul de solicitări înregistrate în baza art. 18 alinineatul 5 din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată (monitorizarea 
relațiilor personale cu copilul) - 6 solicitari; 

 Numărul de rapoarte de monitorizare întocmite conform prevederilor art. 18 alinineatul 
6 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului în anul 
2016 – 6 rapoarte; 

 Numărul de notificări înregistrate în baza art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, în anul 2016 – 155 notificări; 

 Numărul cazurilor de copii care au primit măsură de protecţie specială în anul 2017 – 9 
cazuri;   

 Numărul de rapoarte de monitorizare întocmite conform prevederilor art. 7 alineatul 5 
din Ordinul nr. 1733/19.08.2015 privind aprobarea procedurii de Stabilire și plată a 
alocației lunare de plasament în anul 2017 – 15 rapoarte/trimestru;  

 Numărul de copii aflați în monitorizare, ai căror parinți sunt plecați la muncă în 
străinatate în anul 2017 – 2835 copii. 
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 2017 au fost acordate un număr de 685 tichete sociale pentru 67 
reprezentanți legali ai copiilor care frecventează învățămantul preșcolar. 
Consilierea, informarea și îndrumarea locuitorilor din Cartierul Bădălan privind 

depășirea situației cu care s-au confruntat ca urmare a notificarilor primite din partea 
proprietarului privind evacuarea locuintelor: 

 au fost efectuate 57 anchete sociale. 
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Acordarea unor ajutoare de urgență familiilor/persoanelor singure afectate de explozia 
produsă în bl. G5 din Municipiul Galați, cartier Micro 19, strada Laminoriștilor nr. 2, conform 
H.C.L. nr.159/12.04.2017. 

În urma situaţiei deosebite intervenită în data de 18.03.2017 ora 18.42, când s-a produs 
o explozie în garsoniera nr. 177 situată în blocul G5, sc. 2 din Municipiul Galați, cartier 
Micro 19, strada Laminoriștilor nr. 2, a apărut necesitatea relocarii şi acordării serviciilor de 
bază pentru locatarii imobilului menţionat, astfel o parte dintre aceştia au fost transportaţi 
şi cazaţi la Căminul Garnizoană (29 persoane), căminul A.S.E. (29 persoane) şi Centrul de 
Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost (6 persoane), iar ceilalţi s-au cazat la rude sau la alte 
cunoștinţe. Pentru persoanele cazate a fost asigurată hrana zilnică prin Cantina de Ajutor 
Social a Municipiului Galaţi. 
 

 au fost efectuate un număr de 94 anchete sociale pentru locatarii blocului G5 și au fost 
înregistrate 82 cereri de solicitare a unui ajutor de urgență; 

 au fost introduse în baza de date un număr de 82 dosare privind acordarea ajutorului 
de urgență; 

 au fost generate un număr de 82 dispoziții de acordarea unui ajutor financiar de 
urgență pentru acoperirea unei părți din valoarea lucrărilor de reabilitare a structurii de 
rezistență și a instalațiilor avariate de explozia produsă la blocul G5 din Municipiul 
Galați, cartier Micro 19, strada Laminoriștilor nr. 2; 

 au fost întocmite notificări privind încetarea cazării în locațiile menționate și revenirea 
la locuința de domiciliu. 

 
 

Acordarea unui ajutor financiar pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă 
caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare și aprobarea condițiilor de acordare a 
ajutorului  financiar: 

8054

154

7163

191
63
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Relațiile cu instituțiile de asistență socială 
 

SERVICII SOCIALE ACORDATE de furnizorii de servicii sociale de drept public 
Servicii sociale furnizate prin unităţi de asistenţă socială aflate sub autoritatea 
Consiliului Local Galaţi – anul 2017: 
 
Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Spiridon”   
Servicii asigurate: 

 servicii rezidențiale pe perioadă nedeterminată: găzduire, hrană și cazarmament 
acordate beneficiarilor ce întrunesc condițiile prevăzute în Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Galați nr. 528 din 10.11.2005 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” 
Galați; 

 îngrijire, consiliere socială,  psihologică și juridică  pentru  asistat și familie; 

 asistență medicală curentă; 

 servicii socio-medicale pentru recuperare prin ergoterapie și kinetoterapie; 

 servicii de socializare și recreere. 
Număr de beneficiari:160 de persoane vârstnice  
 
Căminul pentru persoane vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt’’ 
Servicii asigurate: 

 servicii sociale - găzduire pe perioada nedeterminată, hrană și cazarmament, 
acordate beneficiarilor ce întrunesc condițiile prevăzute în Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Galați nr. 20 din 26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Ştefan cel Mare 
şi Sfânt” Galaţi;  

 îngrijire, consiliere, informare  asistat și familie; 

 socializare și recreere;  

 asistență medicală curentă; 

 servicii socio-medicale pentru recuperare prin ergoterapie, kinetoterapie și masaj. 
Beneficiari: 100 beneficiari vârstnici pe lună 
 
Centrul Medico Social Pechea  

Sunt asigurate servicii rezidențiale pe durată nedeterminată, pentru îngrijire, 
recuperare, reabilitare și reinserție socială a persoanelor cu afectiuni cronice 
netransmisibile, cazuri sociale, cazuri medicale cu boli cronice și boli psihice ușoare. 
 Activitățile derulate sunt de îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii 
cronici ce necesită îngrijire medicală permanentă, supraveghere și tratament ce nu se poate 
realiza la domiciliu, asistență medicală curentă, asigurarea cazării, a hranei, 
cazarmamentul, servicii de ergoterapie, consiliere și informare a asistaților și a familiei, 
derularea de activități cultural-educative și de socializare. 
Beneficiari: 83 persoane vârstnice /lună 
 
Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați acordă servicii prin:  
Centrul Alzheimer  
Servicii asigurate: 
- servicii rezidențiale pe durată nedeterminată (fara a fi definitivă); 
- îngrijire, asistență medicală, asistență paleativă;  
- servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare și 

activități de grup. 
Activitățile derulate: 
- cazare, hrană, cazarmament, asistență medicală curentă;  
- îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici; 
- ergoterapie, consiliere și informare a asistaților și a familiei; 
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- derularea de activități cultural-educative și de socializare. 
Beneficiari: 18 persoane vârstnice cu Alzheimer pe lună. 
 
Agenția de Servicii Sociale Comunitare “Alternativa” 
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități   
Servicii:  
- servicii sociale cu caracter primar și servicii socio-medicale, respectiv îngrijire 

personală; 
- servicii de recuperare, de integrare/reintegrare socială; 
- consiliere juridică, socială, psihologică; 
- ergoterapie, kinetoterapie, masaj si logopedie.  
Activități derulate:  
- îngrijire, educaţie, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă; 
- activități pentru refacerea ori  readaptare a capacităţilor fizice ori intelectuale prin 

serviciile de recuperare specifice serviciilor de kinetoterapie și masaj (în special a celor 
cu autism, sindrom Langdon–Down, întârzieri în dezvoltarea psihomotorie, diplegii, 
tetrapareze, parapareze, hemipareze, deficienţe fizice, etc.);  

- corectarea deficiențelor și tulburărilor de vorbire prin logopedie;  
- activități specifice ergoterapiei - meloterapie, terapie prin joc, activități recreative 

(serbări, aniversări, excursii, vizite,etc.). 
Beneficiari: 31 de copii cu grad de handicap ușor, mediu și accentuat, proveniți din familii 
cu venituri reduse. 
 
 

Centrul de zi „Prietenii Școlii”  
Servicii:  

 servicii sociale pentru prevenirea abandonului școlar sau altor situații de vulnerabilitate 
care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala;  

 educare, socializare și petrecere a timpului liber, integrare/reintegrare socială, 
consiliere psihologica pentru copil și familie, terapie ocupațională (ergoterapie); 

 masă caldă. 
Activități derulate:  
- activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, terapii de recuperare, dezvoltare 

a deprinderilor de viață independentă,  
- instruire în folosirea calculatorului (club de informatica); 
- activități de consiliere și sprijin pentru părinți sau reprezentanții legali,  
- asistență medicală și administrarea de tratamente,  
- asigurarea mesei calde zilnic, pe perioada săptămânii,  
- transportul copiilor cu microbuzul centrului, organizarea de serbări, aniversări, vizite, 

tabere de vară, etc. 
Beneficiari: 20 de copii şcolari cu vârsta cuprinsă între 6 – 14 ani, din familii cu venituri 
reduse. 
 
Centrul Multifuncțional de Recuperare KIDS 
Servicii socio – medicale și servicii sociale destinate copiilor cu deficiențe neuro–psiho-
motorii din municipiul Galați: 

 servicii de consiliere socială, psihologică și terapie de grup în vederea integrării acestora 
în viața socială; 

 servicii de kinetoterapie și masaj terapeutic; 

 servicii de hidrokinetoterapie; 

 ergoterapie; 

 logopedie; 

 servicii de educaie și instruire scolară. 
Activități derulate:  

 activităţi de abilitare – reabilitare;  
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 reeducare – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, 
orientare școlară, precum și activități de îngrijire pentru copiii cu dizabilitati, cât și 
activități de sprijin, consiliere, educare, etc., pentru părinți sau reprezentanții legali, 
precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilități;  

 prevenirea marginalizarii și luarea de măsuri de incluziune socială, în scopul creșterii 
calității vieții. 

Beneficiari: 39 de copii. 
 
Centrul de zi pentru copii cu autism 

Oferă servicii de asistență socială și terapii de recuperare (kinetoterapie, logopedie, 
stimulare senzorială, abordare cognitiv-comportamentală și psihologică). 
Beneficiari sunt 49 de copii. 
 
Centrul Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice Galați 
Centrul de zi pentru vârstnici  
Servicii:  
- servicii de consiliere juridică, socială, psihologică, socializare și petrecere a timpului 

liber;  
- integrare și reintegrare socială. 
Activități derulate :  

 activitati specifice centrelor de zi; 

 identificarea nevoilor sociale și prevenirea marginalizării sociale;  

 reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă;  

 ajutor pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale, prin 
serviciile de recuperare prin kinetoterapie, educaţie medicală, acordarea de suport 
material, organizarea de activitati de socializare și recreere specifice vârstei – cluburi 
de remy, șah, terapie ocupatională, dezbateri tematice; 

 organizarea de aniversări, serbări, excursii, activități de binefacere, etc. 
Beneficiari sunt 121 varstnici.  
 
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici 
Servicii primare și servicii specializate de natură socială și socio-medicală, îngrijire la 
domiciliu, consiliere socială, psihologică, servicii de suport emonțional. 
Activități derulate :  

 sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente;  

 îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei, ajutor pentru menaj, asistență medicală și 
administrarea de medicamente; 

 efectuarea de cumpărături, spălătorie – călcătorie, prepararea hranei și hrănirea 
vârstnicului; 

 ajutor pentru deplasarea în interior; 

 obținerea de drepturi legale.  
Beneficiari sunt 60 vârstnici. 
 
Locuinte și Sprijin pentru Tineri Galați 
Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri ZIMBRU 1 
Servicii asigurate:  

 servicii sociale cu caracter temporar; 

 găzduire temporară, resocializare, reinserție socială, consiliere socială, consiliere 
psihologică. 

Activitățile derulate:  
- sprijin pentru obținerea unui loc de muncă sau acces la servicii de consiliere și formare 

profesională pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale,  
- formarea capacităţilor de a-şi asuma responsabilităţi şi de a practica o meserie; 
- înscrierea la cursuri de recalificare;  
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- consolidarea deprinderilor şi a aptitudinilor de autogospodărire, recuperare și 
reintegrarea socială a tinerilor;  

- activități de voluntariat, implicare civică, activități cultural-artistice, petrecerea 
timpului liber. 

Beneficiari sunt 42 de tineri defavorizați pe lună, cu vârsta peste 18 ani, proveniți din 
sistemul de protecție a minorilor din municipiul Galați. 
 
Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc - ZIMBRU 2 
Servicii asigurate:  
- sprijin pentru dobândirea de abilități de viață independentă și autogospodărire; 
- consiliere socială și consiliere psihologică. 
Beneficiari sunt 24 tineri defavorizați pe lună, cu vârsta peste 18 ani proveniți din sistemul 
de ocrotire a minorilor și membrii familiilor acestora. 
 
Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați 
Serviciile asigurate sunt acordarea de adăpost temporar și formarea, dezvoltarea, 
îmbunătățirea sau redobândirea capacităților de viață independentă a grupurilor 
defavorizate, inclusiv a populaţiei aparţinând etniei rome. 
Capacitatea e de 60 locuri. 

Centrul  a deservit în anul 2017 un număr de 20 de persoane defavorizate: 

 tineri cu vârsta de peste 18 ani care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a 
copilului cu dificultăţi de integrare socială; 

 mamele tinere, victime ale violenţei în familie, singure cu copii, care au nevoie de suport 
pentru întreţinerea unei familii din care agresorul nu mai face parte; 

 persoanele de etnie romă supuse excluziunii sociale, care nu au acces la același nivel cu 
majoritatea populaţiei la servicii de sănătate şi educaţie şi condiţii de locuire; 

 beneficiarii de venit minim garantat; 

 persoanele aflate anterior în detenţie care nu beneficiază de suport din partea familiei. 
 
Cantina de Ajutor Social   
Servicii asigurate sunt pregătirea și distribuirea de hrană persoanelor aflate în situații 
economico-sociale sau medicale deosebite. 
Activitățile derulate:  
- identificarea beneficiarilor, selectarea acestora pe baza unui set de criterii;  
- consiliere socială, pentru a depăși situația dificilă în care se află beneficiarii în vederea 

reintegrării sociale;  
- pregatirea și distribuirea hranei calde pe parcursul săptamânii și hrana rece în week-

end; 
- acordarea de suplimente de hrană (pachete cu alimente) cu ocazia evenimentelor 

tradiționale specifice.   
Beneficiari: 508 persoane în medie zilnic au beneficiat de aceste servicii. 
 
SERVICII SOCIALE ACORDATE de furnizorii de servicii sociale de drept privat: 
Servicii sociale furnizate prin unităţi de asistenţă socială subvenționate de la bugetul 
local: 

 Fundația “Împreună” - Clubul Seniorilor; 

 Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru 
persoane defavorizate; 

 Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Centrul de zi „Speranța” pentru persoane vîrstnice cu 
dizabilități; 

 Arhiepiscopia Dunării De Jos - Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Centrul Multifuncțional 
de servicii sociale „Speranțe pentru vârsta a III-a”; 

 ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ CREŞTIN ORTODOXĂ „SF. VASILE CEL MARE” - Centrul 
Rezidențial de fete „Sf. Vasile cel Mare”;  
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 ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ CREŞTIN ORTODOXĂ „SF. VASILE CEL MARE” - Centrul 
multifuncțional de servicii sociale „Speranța”; 

 FUNDAŢIA „INIMĂ DE COPIL” - Centrul de zi pentru copiii din familii în dificultate; 

  FUNDAŢIA pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din 
Judetul Galați „FAMILIA”: Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate;  

  FUNDAȚIA „FAMILIA” Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice; 

  Asociația Persoanelor cu Handicap  „SPORTING CLUB” - Centrul de zi și sănătate „ACCES 
pentru TOȚI” – recuperare, reabilitare, incluziune socială și îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele cu handicap fizic și asociat din Municipiul Galați; 

 Fundația „CUVÂNTUL ÎNTRUPAT” - Centru comunitar „La Vale” - centru comunitar 
pentru copiii aflați în dificultate; 

  Alianța Romilor din Județul Galați - Centrul de Sprijin Social pentru Romi din Galați; 

 Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice; 

 Asociația Filantropică „Sf. Antonie cel Mare” - Centrul de zi pentru copii ”Sf. Antonie cel 
Mare”; 

 ASOCIAŢIA MULTIFUNCȚIONALĂ FILANTROPICĂ „SF. SPIRIDON” Galați - Centrul de zi 
pentru copii „Sfântul Spiridon”. 

Măsuri de asistență socială acordate de organizațiile neguvernamentale finanțate de la 
bugetul local în baza Legii 34/1998 și O.G. 82/2001: 

 ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ CREŞTIN ORTODOXĂ „SF. VASILE CEL MARE” - Centrul 
Rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare”;  

 ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ CREŞTIN ORTODOXĂ „SF. VASILE CEL MARE” - Centrul 
multifuncțional de servicii sociale „Speranța”; 

 FUNDAŢIA „INIMĂ DE COPIL” - Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate; 

 FUNDAŢIA pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din 
Județul Galați „FAMILIA”: Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate;  

 FUNDAȚIA „FAMILIA”  Centrul de recuperare  pentru victimele violenței domestice; 

 Asociația Persoanelor cu Handicap „SPORTING CLUB” - „Centrul de zi și sănătate 
„ACCES pentru TOȚI” – recuperare, reabilitare, incluziune socială și îngrijire la domiciliu 
pentru persoanele cu handicap fizic și asociat din Municipiul Galați”; 

 Fundația „CUVÂNTUL ÎNTRUPAT” - Centru comunitar „La Vale” - centru comunitar 
pentru copii aflați în dificultate; 

 Alianța Romilor din Județul Galați - Centrul de Sprijin Social pentru Romi din Galați; 

 Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice; 

 Asociația Filantropică „Sf. Antonie cel Mare” - Centrul de zi pentru copii „Sf.Antonie 
cel Mare”; 

 ASOCIAŢIA MULTIFUNCȚIONALĂ FILANTROPICĂ „SF. SPIRIDON” Galați - Centrul de zi 
pentru copii „Sfântul Spiridon”; 

 Arhiepiscopia Dunării De Jos - Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Centrul 
Multifuncțional de servicii sociale „Speranțe pentru vârsta a III-a”. 
În anul 2017 au fost încheiate un număr de 12 convenții pentru subvenționarea unităților 

de asisteță socială mai sus menționate. 
 
PROIECTE PENTRU ANUL 2018  
Faza S.F. și P.T. pentru proiectele:   

 Centrul de zi și recreere pentru Persoane Vârstnice Tinerețe fără Bătrânețe (str.Traian 
nr.203). 

 Înființarea unei creșe pentru copii. 
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SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENŢĂ  PERSOANE CU HANDICAP 
 

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. 

În total s-au efectuat  1181 de anchete în vederea instituirii curatelei. 
Total dispoziţii de numirea a curatorului special – 208. 
S-au efectuat un număr de 168 de anchete din care rezultă necesitarea angajării 

asistentului personal. 

 a efectuat periodic vizite la domiciliul bolnavului cu handicap grav pentru a monitoriza 
activitatea asistenţilor personali şi a întocmit rapoarte de vizită sau rapoarte de 
întrevedere. 
S-au efectuat un număr de 1169 rapoarte. 

 a efectuat anchete sociale în vederea acordării unei indemnizaţii cuvenite persoanei cu 
handicap grav. 
S-au efectuat un număr 527 anchete. 

 în conformitate cu prevederile legale, semestrial a fost prezentat membrilor Consiliului 
Local al Municipiului Galaţi în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate, Rapoarte 
privind  activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap 
din municipiul Galaţi; 

 a efectuat anchete sociale, a identificat nevoile şi a făcut recomandări pentru evaluarea 
situaţiei minorilor cu dizabilităţi în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu 
handicap. 
Total anchete efectuate 599. 

 a evaluat factorii de mediu pentru minorii care se prezintă la Comisia Pentru Protecţia 
Copilului în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap sau pentru 
revizuirea gradului de handicap.  
Totalul factorilor de mediu  analizați – 599. 

 a efectuat anchete sociale pentru orientarea sau reorientarea şcolară, precum şi factorii 
de mediu pentru copiii și tineriii cu dizabilităţi sau cu cerinţe educaţionale speciale. 
Total anchete efectuate - 299. 
Total factori de mediu - 299. 

 a monitorizat Planurile de abilitare sau reabilitare ale minorilor pentru care s-au eliberat  
certificate de handicap. 
Totalul rapoartelor de monitorizare: 73. 

 a efectuat anchete sociale, a identificat nevoile şi a făcut recomandări pentru evaluarea 
complexă a adulţilor cu dizabilităţi în vederea  încadrării într-un grad de handicap sau 
pentru revizuirea gradului de handicap.   
S-au efectuat 3499 de anchete. 

 a identificat familia şi a analizat posibilitatea de reintegrare în familie a persoanelor cu 
handicap care beneficiază de servicii sociale în centre specializate din alte localităţi. 
Total anchete efectuate: 72. 

 a soluţionat cereri în vederea acordării gratuităţii pentru transportul urban cu mijloace 
de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi 
pentru asistenţii personali ai acestora:  
S-au înregistrat 77 de solicitări noi. 

 medie lunară e de 732 dosare gestionate, dreptul cărora a fost constituit în lunile 
anterioare fiind menţinut pe perioada valabilităţii certificatelor de încadrare într-o 
categorie de persoane cu handicap;                                               

 a întocmit liste cu beneficiarii de transport urban gratuit pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali şi a ţinut evidenţa dosarelor 
privind acordarea gratuităţii la transportul urban.  
S-au înregistrat 77 de noi solicitări.  
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 s-au gestionat 732 dosare (media lunară) unde dreptul a fost constituit în lunile 
anterioare, fiind menţinut pe perioada valabilităţii certificatelor de încadrare într-o 
categorie de persoane cu handicap; 

 a întocmit referate şi a emis dispoziţii privind aprobarea listei beneficiarilor gratuităţii 
la transportul urban de călători.  
S-au dat 12 dispoziții, s-au întocmit 12 referate. 
Totalul gratuităţilor – 8593. 

 a verificat documentaţia necesară şi a eliberat persoanelor cu handicap sau 
reprezentanţilor legali ai acestuia cardul-legitimaţie pentru parcare gratuită pentru 
autoturismul care transportă o persoană cu handicap.   
Total carduri: 438. 

 
A stabilit  dreptul pentru acordarea  alocaţiei de stat  pentru  copii: 

 a asigurat asistenţă persoanelor pentru întocmirea documentaţiei necesară stabilirii 
dreptului de acordare a alocaţiei de stat pentru copii; 

 a întocmit şi a ţinut evidenţa dosarelor privind acordarea alocaţiei de stat. 
Dosare: 2288 

 a efectuat anchete sociale şi a redactat dispoziţii în caz de neînţelegere între părinţi în  
vederea schimbării sau numirii reprezentantului legal pentru copilul care beneficiază de 
alocaţie de stat.  

Referate de anchetă socială: 24 
Dispoziţii: 24 

 a asigurat informarea cu privire la acordarea alocaţiei de stat pentru minorii născuţi în 
spaţiul comunitar european;  

 a înaintat lunar A.J.P.I.S. cererile înregistrate în luna anterioară însoţite de 
documentele necesare şi de un tabel centralizator. 

 
A evaluat situaţia persoanei vârstnice care necesită asistenţă socială: 

 a efectuat anchete sociale la domiciliul persoanelor vârstnice care doresc să încheie 
acte juridice de înstrăinare a unor bunuri, cu clauză de întreţinere, îngrijire şi abitaţie 
viageră;  

 a propus emiterea dispoziţiei pentru numirea unui reprezentant al autotităţii tutelare 
pentru a asista persoana vârstnică la Biroul Notarial. 

Referate de anchetă socială : 10 
Dispoziţii: 10 

 a consiliat atât persoana vârstnică cât şi persoana care urmează să acorde întreţinere cu 
privire la obligaţiile asumate;  

 a asistat persoana vârstnică la Biroul Notarial în vederea încheierii contractului de 
întreţinere; 

 a consiliat părţile contractului de întreţinere în cazul când nu au fost respectate clauzele 
contractuale. 

 
A evaluat minorii care au săvârşit fapte penale în vederea expertizării medicale a  

acestora    

 a efectuat anchete sociale la domiciliul minorilor care au săvârşit fapte penale, a 
analizat relaţiile de comportament în cadrul familiei şi în cadrul grupului de prieteni şi 
au fost înaintate la Serviciul clinic de medicină legală.  

Totalul anchetelor sociale efectuate – 32. 
 

A analizat dosare, a acordat servicii de consiliere şi informare în următoarele 
situaţii:  

 consilierea şi informarea oricărei persoane care se adresează Serviciului Autoritate 
Tutelară,  Asistenţă  Persoane cu Handicap cu privire la serviciille şi prestaţiilor sociale 
existente şi asupra modalităţilor şi condiţiilor de dobândire a acestora; 
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 consiliere privind problematica socială – probleme familiale, profesionale, de locuinţă, 
de ordin financiar; 

 consiliere privind problematica persoanei vârstnice, în vederea încheierii de acte 
juridice în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale; 

 consiliere privind întocmirea documenteţiei necesare dobândirii unor drepturi sociale; 

 informarea în probleme de autoritate tutelară a oricărei persoane care se adresează 
serviciului; 

 consilierea persoanelor cu cu afecţiuni psihice în vederea depăşirii unor situaţii de criză 
generate de boală, de situaţia economică sau de conflictele cu membrii de familie şi cu 
societatea; 

 a analizat dosare şi a participat la comisii de internare sau externare a persoanelor 
vulnerabile  în centre sau cămine aflate sub autoritatea Consiliului local Galaţi; 

 a participat la comisii de analiză a solicitărilor referitoare la acordarea locuinţelor 
sociale/schimb de locuinţe  aflate în patrimoniul sau în administrarea municipiului 
Galaţi. 
A formulat 136 de răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi la cererile diferitelor instituţii.                                                               

 
 

COMPARTIMENT AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIRE 
 

Compartimentul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii de 
Guvern nr. 920/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în 
perioada sezonului rece și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2013, privind 
măsurile de protecție socială pentru sezonul rece, cu modificările și completările ulterioare. 
 

OBIECTUL DE ACTIVITATE: 
Ajutor de încălzire pe perioada sezonului rece: 
Pentru perioada noiembrie 2016 - martie 2017 au fost procesate cererei privind 

acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece după cum urmează: 

 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termica - 5736; 

 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale - 2175; 

 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri - 808; 

 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrica - 339 
Astfel reiese un numar de 9058 cereri care au fost soluţionate în această perioadă. 
Urmare a aprobării Hotărârii Consiliului Local Galaţi nr. 303/09.06.2017 privind 

acordarea unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă calda 
alternativ sistemului centralizat de termoficare, personalul din cadrul compartimentului a 
fost repartizat în cele şase puncte înfiinţate în vederea preluării de cereri pentru ajutorul 
de încălzire.  
  

Acordarea unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă 
calda alternativ sistemului centralizat de termoficare constă în: 
În acest sens au fost înregistrate un număr de 8054 de cereri din care: 
1. dispoziţii „admis” emise: 7740; 
2. dispoziţii „respins” emise: 191; 
3. răspunsuri  către  cetăţeni si asociaţii de proprietari: 108; 
4. anchete  sociale efectuate: 154; 
5. 172 notificări trimise pentru dispoziţiile emise in  luna iunie 2017; 
6. 234 notificări trimise pentru dispoziţiile emise in  luna iulie 2017; 
7. 301 notificări  trimise pentru dispoziţiile emise in  luna august 2017. 
 

Începând cu 15 septembrie 2017, în paralel cu programul privind acordarea unui ajutor 
financiar pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului 
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centralizat de termoficare și a condițiilor de acordare a ajutorului  financiar a început 
activitatea de pregătire a sezonului rece 2017-2018 astfel: 

 În această perioadă s-au primit şi înregistrat un număr de 4257 cereri prin care se 
solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece după cum urmează: 

a) 2055 solicitări pentru ajutor  încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem 
centralizat aferente unui număr de 515 asociaţii de proprietari şi abonaţi casnici; 

b) 1492 solicitări pentru ajutor încălzire cu gaze naturale; 
c) 245 solicitări pentru ajutor  încălzire cu energie electrică; 
d) 465 solicitări pentru ajutor cu lemne, combustibili solizi şi petrolieri. 
S-au emis dispoziţii ale primarului de aprobare ajutor pentru un număr de 4059 beneficiari 
din care: 

 energie termică 1971;  

 gaze naturale 1418;  

 energie electrică 228; 

 lemne 442.  
Au fost emise dispoziţii de neacordare pentru număr de 246 solicitanţi: 

 energie termică 107; 

 gaze naturale 94;  

 energie electrică 22;  

 lemne 23.  
Pentru acest sezon un număr de 69 beneficiari au devenit consumatori individuali de 

energie termică, aceasta implicând ca pentru fiecare sa se opereze în nomenclatorul de 
energie termică coduri de titulari client. 

 
 
Propuneri pentru anul 2018: 
 

O mai bună comunicare, solicitudine în relaţia cu petenţii, cu instituţiile statului, cât şi cu 
direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei municipiului Galaţi. 
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Siguranța cetățeanului 
 

 
 

Poliția locală 
 

Poliția Locală Galați, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, 

aflată în subordinea primarului municipiului Galați, își desfășoară activitatea în domeniile 

ordinii și siguranței publice, circulației pe drumurile publice, controlului activităților 

comerciale, protecției mediului, disciplinei în construcții și afișajului stradal, precum și al 

evidenței persoanelor, având ca structură principală de coordonare a activităților și sprijin, 

dispeceratul și compartimentul de monitorizare video. 

Statutul Poliției Locale Galați, ca instituție de aplicare a legii din cadrul sistemului 

integrat de ordine și siguranță publică, scoate în evidență faptul că aceasta reprezintă 

structura specializată cu misiunea de menținere a ordinii și liniștii publice, prevenirea și 

sancționarea nerespectării normelor legale stabilite prin legi sau acte administrative ale 

autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele identificate în raza 

teritorială de competență. 

 Obiectivele generale ale Poliției Locale Galați constau în creșterea gradului de 

siguranță și protecție pentru cetățeni prin apărarea drepturilor și libertăților fundamentale 

ale persoanei, precum și a proprietății publice și private; punerea în executare a legii, 

precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice 

locale, în domeniile date spre competență; prevenirea  și descoperirea faptelor 

contravenționale și infracționale care afectează climatul social la nivelul unității 

administrativ – teritoriale; asigurarea disciplinei în trafic pe drumurile publice de pe raza 

municipiului Galaţi; prezența la manifestările organizate de Primăria Municipiului Galați, 

precum și participarea, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea climatului de 

ordine  publică cu ocazia mitingurilor, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase 

sau comemorative; îmbunătățirea activității de menținere a ordinii și liniștii publice prin 

soluționarea sesizărilor venite din partea cetățenilor municipiului Galați. 

 

I. ACTIVITĂȚI PREVENTIVE ȘI DE CONSTATARE 

 În anul 2017, Poliția Locală Galați a desfășurat un număr de 11.749 activități 

preventive de patrulare, 2.381 acțiuni și controale, precum și 1.450 intervenții la 

evenimente. Prin urmare, au fost constatate 21.196 fapte contravenționale (cu 48% mai 

multe față de anul 2016), fiind aplicate amenzi în valoare de 3.782.634 lei (în creștere cu 

51% față de anul 2016) și confiscate bunuri în valoare de 27.969 lei (valoare mai mare cu 

38% față de anul 2016). 

 Creșterea numărului de sancțiuni contravenționale pe anul 2017 se explică prin 

implementarea la nivelul municipiului Galați a planurilor de măsuri specifice Poliției Locale 

Galați și anume:  

 Planul de măsuri „PARCAREA 2017”; 

 Planul de măsuri „ESTIVAL 2017”; 

 Planul de măsuri „SIGURANȚA 2017”; 

 Planul de măsuri „HIBERNAL 2017/2018”. 
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 De asemenea, evoluția ascendentă a constatărilor s-a datorat și desfășurării de către 

structurile operative a unor acțiuni punctuale în zonele de risc, în care se săvârșesc fapte 

antisociale, precum și ca urmare a reacției pozitive a cetățenilor prin sesizarea unor astfel 

de fapte. 

 

II. STRUCTURA CONTRAVENȚIILOR CONSTATATE 

 Pe parcursul anului 2017, cele mai multe sancțiuni contravenționale au fost aplicate 

de către polițiștii locali în baza H.C.L. nr. 79/2002, privind aprobarea măsurilor pentru 

asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără 

personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în 

interiorul localității (6.563), Legii nr. 614/1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a 

unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (5.362), a O.U.G. nr. 

195/2002, privind circulația pe drumurile publice (4.388) și H.C.L. nr. 307/2006, privind 

aprobarea Regulamentului pentru constatarea și sancționarea faptelor ce constituie 

contravenție, de către funcționarii publici din Poliția Locală Galați (3.381), așa cum reiese 

din următorul grafic: 
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Evoluția lunară a sancțiunilor contravenționale constatate în anul 2017 comparativ cu anul 

2016 se prezintă astfel: 

 
 

 

III. CONSTATAREA FAPTELOR DE NATURĂ PENALĂ 

 În anul 2017, principalele constatări de natură infracțională au fost în număr de 295, 

fiind în scădere cu 5% față de anul 2016, persoanele identificate, documentele întocmite și 

bunurile ridicate/folosite la comiterea infracțiunilor fiind predate pentru cercetări la Poliția 

Națională. În ceea ce privește infracțiunile de contrabandă constatate, au fost predate 

autorităților competente 10.740 țigarete. 

 Pe genuri, situația infracțiunilor constatate se prezintă astfel: 
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 Deși în anul 2017, faptele penale s-au aflat pe o linie ușor descendentă, ceea ce 
denotă că activitățile preventive au fost eficiente, în anul 2018, trebuie acordată o atenție 
deosebită tendinței tinerilor de a deține și consuma substanțe interzise, precum și micului 
trafic cu diferite bunuri, în special țigări de contrabandă. 
 Ca urmare a constatărilor efectuate, au fost instituite următoarele măsuri 
complementare (în creștere cu 19% față de anul 2016): desființare construcții (73), intrare 
în legalitate (325), sistare lucrări (62), suspendare activitate (10), sesizarea primăriei pentru 
desființare (147), sesizarea instanțelor judecătorești pentru desființare (61), somații ridicări 
auto (439), precum și alte activități conexe (cu o creștere de 5% comparativ cu anul 2016), 
cum ar fi: întocmirea documentației pentru autovehiculele abandonate (162), notificări auto 
(141), dispozitive dirijare trafic (1.003), interogări bază de date pentru verificări persoane și 
auto (14.887), afișări evidența persoanei (2.423), notificări evidența persoanei (260), 
invitații înmânate (6.609). 
 De asemenea, pe raza municipiului Galați, au fost identificate 1.722 persoane cu 
comportament suspect de genul grupurilor contravenționale și infracționale, persoanelor 
dispărute, urmărite sau cu mandat de aducere, cerșetori și persoane fără adăpost, 
înregistrându-se o creștere de 16% față de anul 2016. 
 

IV. ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 
 Ordinea și siguranța publică în municipiul Galați a fost asigurată de către polițiștii 
locali din cadrul celor 5 secții de poliție locală, care, în anul 2017, au constatat un număr de 
11.811 contravenții în valoare de 1.256.164 lei, fiind ridicate în vederea confiscării bunuri în 
valoare de 6.358 lei.  
 Totodată, au fost constatate 140 fapte penale, au fost depistate și predate 
autorităților competente 756 persoane suspecte, fiind luate măsuri și în privința unui număr 
de 495 de cerșetori, persoane fără adăpost și minori lipsiți de supravegherea ocrotitorilor 
legali.  
 La nivelul secțiilor de poliție locală, au fost gestionate Planurile de măsuri „Estival 
2017” și „Hibernal 2017/2018”, au fost organizate și efectuate 194 acțiuni de menținere a 
ordinii publice, precum și alte acțiuni cu caracter preventiv. 
 

V. SIGURANȚĂ RUTIERĂ ȘI DIRIJARE TRAFIC 
 Respectarea reglementărilor privind circulația rutieră a fost monitorizată de către 
echipajele de poliție locală rutiere, care au participat atât la acțiuni proprii, cât și la 
acțiuni în parteneriat cu Poliția Română sau organizate de către administratorul drumului 
public. 

În domeniul circulației rutiere, polițiștii locali au acționat în baza Planului de măsuri 
„Parcarea 2017”, au fost prezenți în 1.003 dispozitive instituite, au efectuat 16 acțiuni 
preventive pentru siguranța traficului rutier și pietonal, 12 acțiuni de menținere a ordinii și 
liniștii publice, cu prilejul diferitelor evenimente, fiind constatate 4.628 contravenții, în 
valoare de 1.198.430 lei și înaintate 10.120 propuneri pentru  stabilirea punctelor de 
penalizare. Un număr de 12 fapte cu caracter penal au fost constatate și declinate Poliției 
Naționale.                            

Ca urmare a verificării unui număr de 473 autovehicule, au fost comunicate 439 
somații, 141 notificări și întocmită documentația privind autovehiculele abandonate pe 
domeniul public sau fără stăpân pentru 162 autovehicule.   

 
VI. CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE      
În domeniul controlului activităților comerciale și evidenței persoanelor, polițiștii 

locali au acționat pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului 
stradal, a activității comerciale în piețe, târguri și alte locuri autorizate de primar, fiind 
organizate și desfășurate 62 acțiuni proprii, 2.451 activități mixte cu alte organe de control 
și au cooperat cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în 
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, 
care nu au solicitat eliberarea actului de identitate, fiind înmânate 6.414 invitații.  De 
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asemenea, a fost afișat la domiciliul contravenienților un număr de 1.562 procese – verbale 
de contravenție. 

În urma acțiunilor efectuate, au fost constatate 1.604 fapte contravenționale, 
valoarea amenzilor aplicate fiind de 659.550 lei, au fost ridicate în vederea confiscării 
bunuri (tutun, alcool, produse alimentare și nealimentare) în valoare de 16.248 lei, a fost 
suspendată activitatea pentru 10 agenți economici, fiind constate 22 fapte penale și 
înaintate Inspectoratului de Poliție al Județului Galați în vederea continuării cercetărilor 
10.740 țigarete și 985 obiecte pirotehnice.  

 
VII. DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI       
Identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau 

desființare, a persoanelor care nu respectă normelor legale privind afișajul publicitar, 
electoral, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității 
economice a fost asigurată de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în 
construcții și afișajului stradal. 

În anul 2017, au fost soluționate 891 sesizări, în urma acestora fiind constatate 368 
contravenții, aplicate amenzi în valoare de 389.180 lei, sesizate instituția arhitectului șef în 
147 cazuri și instanța de judecată în 61 de cazuri, a fost sistată execuția a 58 lucrări 
executate fără autorizație, fiind desființate 54 construcții ilegale și dispusă intrarea în 
legalitate pentru 259 construcții neautorizate.  

Totodată, au fost desfășurate 63 acțiuni principale și 4 în cooperare cu Primăria 
Municipiului Galați, au fost identificate 85 spații comerciale părăsite și întocmite 80 dosare 
pentru desființarea construcțiilor neautorizate. Numărul faptelor penale constatate a fost 
de 19. 

Sancționarea încălcării normelor legale privind protecția mediului, nivelul de poluare, 
salubrizarea străzilor, a zonelor verzi, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, 
existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice s-a 
realizat de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului.        

Cele mai importante acțiuni (15 proprii și 4 în colaborare cu alte organe de control) au 
avut în vedere curățenia urbană și adăposturile pentru animale, deversarea apelor uzate și 
depozitele ilegale de deșeuri, gestionarea deșeurilor din activitatea de spălătorie auto și 
reparații, activitatea depozitului ecologic a municipiului Galați din zona Tirighina. 

Prin urmare, au fost soluționate 165 sesizări, constatate 557 contravenții, aplicate 
avertismente în 48 cazuri și amenzi în valoare de 249.625 lei, suspendată activitatea a 2 
agenți economici și desființate 3 construcții executate pe spațiul verde.      

                                                                                                                  
VIII. PRIORITĂȚI ȘI PREVIZIUNI PENTRU ANUL 2018 

 Pentru anul 2018, Poliția Locală Galați a propus Primăriei Municipiului Galați 
realizarea unor obiective de investiții foarte importante pentru desfășurarea activității, cum 
ar fi: 

 Implementarea la nivelul Poliției Locale Galați a numărului scurt 955; 

 Construirea unui poligon de tragere subteran la sediul Poliției Locale Galați; 

 Extinderea și modernizarea Punctului de primire public și control acces al instituției; 

 Dotarea Compartimentului de forță canină cu 5 câini de rasă și alocarea fondurilor 
necesare întreținerii acestora; 

 Dezvoltarea la nivelul instituției a unui sistem de tip „Doc Management”. 
 

 Și în anul ce urmează anticipăm o creștere a numărului de fapte contravenționale 
săvârșite pe raza municipiului Galați, dat fiind gradul scăzut de conștientizare a populației 
municipiului Galați cu privire la respectarea normelor de conviețuire socială, normelor 
legale de desfășurare a activităților comerciale, de autorizare a executării construcțiilor și 
realizării afișajului stradal. De asemenea, încălcarea regulilor rutiere pe fondul aglomerării 
traficului rutier și a lipsei spațiilor de parcare, creșterea cantității de deșeuri a municipiului 
Galați datorată lipsei contractelor de salubrizare și depozitării deșeurilor agenților 
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comerciali  în spații destinate populației se vor materializa în constatări de natură 
contravențională. 
 
 

Evidența populației 
 
             Serviciul Evidenţa Persoanei Galaţi 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, 
cărţile 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 2017, au fost înregistrate 41396 cereri pentru eliberarea actelor de 
identitate, fiind emise 36495 cărţi de identitate, 2962 cărţi de identitate provizorii şi 1852 
reşedinţe. 

              S-a efectuat un număr 343 deplasări cu camera mobilă pentru punerea în 
legalitate a 1326 persoane nedeplasabile din mediul urban şi rural. 

              La solicitarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, 
securităţii şi justiţiei, instituţiilor în domeniul realizării creanţelor bugetare, instituţiilor cu 
atribuţii în domeniul drepturilor copilului, alte persoane juridice precum şi la solicitarea 
persoanelor fizice, au fost verificate în Registrul Naţional de Evidenţa persoanelor u număr 
de 6237 persoane. 

               În vederea actualizării componentei locale a RNEP, au fost operate 4146 
comunicări de naştere, 4008 comunicări de deces, 463 comunicări de modificări privind 
statutul civil, 742 comunicări divorţ şi 3151 comunicări CRDS. 

              Pentru anul 2018 ne propunem să deschidem 1-2 ghişee pentru programare online 
şi în limita posibilităţilor bugetare să identificăm un  nou sediu în care să ne desfăşurăm 
activitatea. 
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Galați – un pol important pe harta locală, națională și internațională 

 

 
Orașul Galați are o poziționare geografică deosebită în proximitatea graniței de est a 

Uniunii Europene, cu porturi la Dunărea maritivă și o tradiție industrială semnificativă. 
Pentru promovarea municipiului Galați se investesc eforturi importante pentru a câștiga 
vizibilitate și atractibilitate națională și internațională. 
 

La finalul lunii ianuarie 2017, municipiul Galați a fost vizitat de ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii, excelența sa domnul Hans Klemm. Ambasadorul american Hans Klemm a 
subliniat: „orice decizie de fuziune a acestor două entităţi administrative (Galați și Brăila) 
este una care aparţine autorităţilor locale şi cetăţenilor din cele două comunităţi”, o astfel 
de decizie fiind sprijinită de ambasada S.U.A. și ar atrage investitori străini în zonă. „Dacă o 
asemenea uniune ar putea avea loc în viitor - este, de altfel, un subiect pe care l-am 
discutat şi în întâlnirea cu primarul, cu preşedintele CJ, cu partenerii de la patronate - 
depinde de cele două comunităţi. Şi în măsura în care acest proiect s-ar putea realiza, el ar 
putea întări profilul zonei, i-ar da mai multă vizibilitate şi ar conferi autorităţilor locale o 
mai mare capacitate de a influenţa deciziile de la Bucureşti în materie de atragere de 
fonduri pentru infrastructură, precum, de exemplu, cea de transport. Desigur, acest lucru ar 
avea, fără îndoială, un impact pozitiv major asupra zonei, inclusiv în atragerea de investiţii 
ale unor companii americane”.  
 

Nu numai ambasadorul 
american a poposit la Galați. 
Municipalitatea gălățeană a 
fost gazda și ambasadorului 
indonezian Diar Nurbintoro, a 
consului onorific al Israelului 
în România domnul Herman 
Berkovits și ambasadorulului 
din belarus în România domnul 
Andrei M. Grinkevich. 
Mediul universitar gălățean, 
vecinătatea cu piața 
ucraineană, turcă și rusă, 
legăturile de transport pe 
Dunăre sunt premisele de 
vizibilitate ale orașului nostru 
și poate împreună cu Brăila 

putem transforma aglomerarea urbană de la Dunărea de Jos într-un pol de dezvoltare. 
 
 
 

PRIMAR, 

IONUȚ FLORIN PUCHEANU 


