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I. PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL

Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii

1

Inventarierea si
clasarea/declasarea

monumentelor istorice

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata, art. 
8, 12-22;
  
Ordinul  nr. 2260 din 
18/04/2008 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice de clasare si 
inventariere a 
monumentelor istorice;

Ordinul nr. 2684 din 
18/06/2003 privind 
aprobarea Metodologiei 
de întocmire a Obligatiei 

1. Documentatii de inventariere redactate / actualizate

Lista monumentelor istorice a județului Galați conține un număr de 263 monumente istorice, pe categorii 
(grupa A și grupa B): 

I. Monumente de arheologie- 36 A, 60 B - 96 total

II. Monumente de arhitectură-7 A, 134 B - 141 total

III. Monumente de for public - 21 total

IV. Monumente memoriale şi funerare - 5 total

0 -

2. Documentatii  transmise la INP în vederea actualizării/corectării  datelor din inventarul monumentelor
istorice / LMI

0 -

3. Imobile / situri pentru care s-a declansat procedura de clasare 

0

4. Imobile / situri pentru care s-a declansat procedura de declasare 

0 -
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privind folosinta 
monumentului istoric si a 
continutului acesteia

5. Obligatii privind folosinta monumentului istoric, elaborate si transmise proprietarilor / administratorilor 

8 (anual) 1. Str. Mihai Bravu nr. 2, mun. Galați, parte a 
Ansamblului urban “str. Mihai Bravu”, cod LMI nr. 
GL-II-a-B-03056, două persoane fizice;
2. Necropola tumulară de la Barboși, cod LMI nr. 
GL-I-s-B-02972, Tarlaua 1299, Lot 9, nr. cad. 
114140, C.F. 114140, o persoană fizică;
3. Imobil situat pe str. Domnească nr. 83, în 
Ansamblul urban „Strada Domnească” , cod LMI 
2015 GL-II-a-B-03010;
4. Obligații de folosință pentru un nr. de 5  
apartamente situate în imobilul monument istoric 
„Casă”, cod GL-II-m-B-03042, str. Eroilor nr. 8, 
mun. Galați;

2.
Avizarea  si  inspectia  /
controlul  interventiilor
asupra  monumentelor
istorice

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata, art. 
24-25, art. 26, alin. 14;

6. Avize acordate in baza Legii 422/2001 pentru interventii la monumentele istorice, in zona de protectie a 
monumentelor istorice sau in zone construite protejate

a. cu  consultarea CZMI - 19

b. fără consultarea CZMI - 54

c. cu consultarea CNMI - 1

1. număr  de  documentații
analizate: 233(anual)

2.  număr  avize  favorabile:
112(anual)

2. număr respingeri - 17

4. nr. alte documente (puncte
de  vedere,  adrese  solicitare
completări) - 73

IANUARIE
-A.N.I.F. - „Reabilitarea infrastructurii principale de
aducțiune a apei pentru irigații Sifon Suhurlui, Sifon
Valea  Cocorașului,  Sifon  Valea  Gerului,  Sifon
Valea Călmățui, Sifon Valea Negrea din amenajarea
Câmpia Covurlui, județul Galați”
-S.C.  DANLAU STONE S.R.L.  IVEȘTI  -  pentru
lucrările de exploatare a nisipului şi pietrişului din
perimetrul  temporar  de  exploatare  Iveşti  T  26,
judeţul Galaţi
- S.C. EL MARP COMPANY S.R.L.- „Alimentare
cu energie electrică a locului de consum permanent
cheu  vertical  dana  31  -  Port  Bazin  Docuri
(reabilitare  și  modernizare  cheu)  -  Instalație
electrică de utilizare” - mun. Galați, str. Portului nr.
56
- S.C. EL MARP COMPANY S.R.L.- „Alimentare
cu energie electrică a locului de consum permanent
cheu  vertical  dana  31  -  Port  Bazin  Docuri
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(reabilitare  și  modernizare  cheu)  -  Instalație
electrică de racordare”  -  mun.  Galați,  str.  Portului
nr. 56
-  PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  GALAȚI  -
„Reabilitare conducte de apă potabilă OL DN 600
mm  +  OL  Dn  200  pe  str.  Domnească  ,  tronson
cuprins între str. Nicolae Gamulea și str. Gării din
municipiul Galați”
-  RDS&RCS  S.A.  -  „Construire  canalizație
subterană fibră optică pentru furnizare de servicii de
televiziune  prin  cablu,  internet  și  telefonie  în
comuna Piscu, județul Galați”
-  persoană  fizică  -  „Împrejmuire  toate  laturile  și
anexă  (garaj  și  magazie)”,  din  Mun.  Tecuci,  str.
Galați,  nr.  20A-   zona  de  protecție  -  GL-II-m-B-
03110 - Casa Hulea, GL-II-m-B-03102 - Casă, GL-
II-m-B-03106 - Fosta Prefectură a jud. Tecuci, GL-
II-m-B-03104 - Casă
3.număr respingeri-0
4. nr. alte documente (puncte de vedere, adrese
solicitare completări)
-S.C.  GEX  ELECTRIC  S.R.L.-„Amenajare  Parc
Fotovoltaic  Tirighina”-  Z.I.R. 24 „Situl arheologic
Barboși, Galați”, conform P.U.Z. - Zone Construite
Protejate
-OMV  Petrom  S.A.  -  „Lucrări  de  abandonare
aferente sondei 1068 independența”
-U.A.T.  COMUNA  FUNDENI  -  ,,PUG  Comuna
Fundeni, județul Galați - Actualizare”
-U.A.T.  COMUNA  NICOREȘTI  -  „Construcție
provizorie pentru susținere display exterior”
-RDS&RCS S.A.- „Construire canalizație subterană
fibră  optică  pentru  furnizare  de  servicii  de
televiziune  prin  cablu,  internet  și  telefonie  în
comuna Șendreni, județul Galați”- zona de protecție
„Valul lui Traian” - GL-I-m-A-02974.03
FEBRUARIE
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a. cu  consultarea CZMI nr. 10 BZ - 5
- U.A.T. com. Nicorești - „Sediu serviciu voluntar
pentru  situații  de  urgență  în  mediul  rural”,  Com.
Nicorești  -  T11,  P79,  P80,  zona  de  protecție  a
monumentului  istoric  cu  codul  GL-II-a-B-03088
Ansamblul Bisericii „Sf. Nicolae” - Banu.
-  I.S.U.J.  „General  Eremia  Grigorescu”  Galați  -
„Creșterea  performanței  energetice  a  clădirilor  cu
destinația  de  pavilion  administrativ  I.S.U.J.  Galați
(Detașamentul de pompieri)”, Str. Mihai Bravu nr.
36, mun. Galați, Z.I.R. 2 - cf. P.U.Z. Zone construite
protejate.
- S.C. EWE Frumușița S.R.L. - „P.U.Z. C.E. (Parc
eolian)  Frumușița”,  Situri  arheologice  reperate  și
neinventariate.
-  Biblioteca  Județeană  „V.A.  Urechia”  Galați  -
„Echipament  Drop  Box  -  Biblioteca  Județeană
„V.A.  Urechia”  Galați”,  Str.  Mihai  Bravu  nr.  16,
monument  istoric  cu   codul   GL-II-m-B-03057-
Palatul Comisiei Europene a Dunării.
-  S.C.  Montana  S.R.L.  -  „P.U.D.  -  Locuință  de
serviciu  și  împrejmuire”,  Str.  Domnească  nr.  117,
Z.I.R.  3,  S.I.R.  3c  -  Ansamblul  urban  str.
Domnească

b. fără consultarea CZMI nr. 10 BZ - 9
-  S.C.  ECO  WORLD  PRODUCTION  S.R.L.-
„Construire  stație  de  sortare  deșeuri  reciclabile  și
branșare  la  utilități”,  str.  Brăilei  nr.  356,  mun.
Galați, Z.I.R. 24 - Situl arheologic de la Tirighina-
Barboși.
- S.C.ELENOR S.R.L. -„Construire anexă agricolă”,
comuna  Tulucești,  extravilan  sat  Tulucești   T27,
P375/10-25, lot 1, nr. cadastral 108333, jud Galați -
zona  de  protecţie  a  monumentului  istoric  Situl
arheologic de la Vânători, punct „Amiral”- sec. IV
d. Hr. - XVI, poz. 93, cod GL-I-s-B-02998, înscris
în L.M.I./2015.
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-  DISTRIBUȚIE  ENERGIE  ELECTRICĂ
ROMÂNIA S.A. - „Modernizare RED 110kV  din
zona Smârdan - Barboși - Filești - Arcelor Mittal -
municipiul Galați, județul Galați” 
-   S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L. „Stație electrică
de  transformare  MT/110KV  PE  Pechea  și
organizare de șantier” în extravilanul com. Pechea,
jud. Galați
-   CONSILIUL  JUDEȚEAN  GALAȚI  -
„Reabilitarea  și  modernizarea  drumului
infrastructurii  de  transport  regional  pe  tronsonul
funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B -
DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25”
din  jud. Galați - situl arheologic și zona de protecție
a  „Valului  lui  Traian”  -  monument  istoric  ce
figurează în L.M.I. 2015 la poziția 84, cu codul GL-
II-m-A-02974.03/04
- U.A.T. PECHEA - „Modernizare drumuri locale în
comuna Pechea, jud. Galați”
-  S.C.  PECHEA  EOLIAN  S.R.L.  -   „Centrală
electrică eoliană Suhurlui (turbine eoliene, drumuri
interioare,  racord  electric  turbine,  platforme
tehnologice,  organizare  de  șantier)  și  servitute  de
trecere  subterană/  de  suprafață/  aeriană”  în
intravilanul comunelor Suhurlui și Costache Negri,
jud. Galați.
-  S.C.  RCS & RDS S.A.-  „Construire  canalizație
subterană  fibră  optică  pentru  furnizare  de
televiziune,  cablu,  internet  și  telefonie  în  comuna
Șendreni,  jud.  Galați”  zona  de  protecție  a
monumentelor istorice: GL-I-m-A-02974.03 - Valul
lui Traian - sat Șerbeștii Vechi, com. Șendreni; GL-
I-m-A-02974.04 - Valul lui Traian - sat Traian, com.
Braniștea;  GL-I-s-B-02994  -  Așezare  -  „Casa  lui
Secan”, pe malul de vest al bălții Mălina, la 2 km.
de sat Smârdan.
-  ORANGE  ROMÂNIA  S.A.  -  „Instalare  traseu
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aerian  fibră  optică  (rețea  FTTH) pe  stâlpii  SDEE
Muntenia  Nord  S.A.  și  noi  proiectați  în  com.
Șendreni,  jud.  Galați”  -  zona  de  protecție  a
monumentului  istoric  „Valul  lui  Traian”,  ce
figurează  în  L.M.I./2015  cu  codul  GL-I-m-A-
02974.03/04 și  a  sitului  arheologic  „Necropola  de
incinerație - sec. IX-X”.

4. nr. alte documente (puncte de vedere, adrese
solicitare completări) - 5

- persoană fizică - „Desființare C1 și C2”, str. Maior
Iancu Fotea nr. 23, mun. Galați.
-  CONSILIUL  JUDEȚEAN  GALAȚI  -
„Reabilitarea  și  modernizarea  drumului
infrastructurii  de  transport  regional  pe  tronsonul
funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B -
DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25”
-  S.C.  UBIMEDIA  S.R.L  -  privind  „Birouri  și
magazie  depozitare  detergent,  lucrări  deja
executate”,  din  mun.  Galați,  cartier  Filești  -  str.
Colectiviștilor, nr. 23.
-  PRIMĂRIA  COMUNEI  BĂLĂȘEȘTI  -
„ Modernizare drumuri de interes local în comuna
Bălășești, județul Galați”
-  CONSILIUL  JUDEȚEAN  GALAȚI  -
„Reabilitarea  și  modernizarea  drumului
infrastructurii  de  transport  regional  pe  drumul
județean DJ 240” din  jud. Galați.
MARTIE

a. cu  consultarea CZMI - 1
-  Universitatea  „Dunărea  de  Jos”  din  Galați  -
„Reabilitarea  corpurilor  SA,  SB,  SC,  SD,  SE,  ale
Universității  „Dunărea  de  Jos”   din  Galați,
amplasate  în  zona  de  protecție  a  monumentului
istoric „Institutul Notre Dame de Sion”, ce figurează
în L.M.I./2015 la poziția 133, cu codul GL-II-m-B-
03034”.

b.fără consultarea CZMI - 3
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-  ENGIE  ROMÂNIA  S.A.  -   „Extindere  rețea,
branșament  gaze  naturale  și  post  reglare  măsură”,
din  Municipiul  Galați,  str.  Domnească  nr.  131  -
„Ansamblul  urban  str.  Domnească”,  monument
istoric ce figurează în L.M.I. 2015 la poziția 108, cu
codul GL-II-a-B-0310
- S.C. AGRIMAT MATCA S.A -  „Adăpost pentru
capre  (600  de  capete)”  din  com.  Matca,  T70,
P692/4.
-  PRIMĂRIA  COMUNEI  BĂLĂȘEȘTI  -
„Modernizare  drumuri  de  interes  local  în  comuna
Bălășești, județul Galați” 
1. număr de documentații analizate-9
2. număr avize favorabile- 4
4. nr. alte documente (puncte de vedere, adrese 
solicitare completări) - 5
-  2  persoane  fizice  -  „PUZ -  Construire  Centrală
Fotovoltaică cu utilități și anexe - Com. Munteni”,
sat Munteni, T67/1, P 3,5,6, jud. Galați;
- S.C. GREEN BREEZE S.R.L. - „Construire traseu
cablu  subteran  (LES  110KV)  pe  raza  comunelor
Smârdan,  Cuca,  Rediu,  Pechea,  Cuza-Vodă,
Slobozia  Conachi  și  Schela  pentru  racordare  la
S.E.N. a CEE GREEN BREEZE 99.2 MW ”
- S.C. PATISGAL S.R.L. - „P.U.Z. - Introducere în
intravilan în scopul construirii Hală reparații utilaje
și  mașini  industriale  și  racorduri  utilități”,  sat
Șendreni, com. Șendreni, T31 P195
- U.A.T. COMUNA VALEA MĂRULUI - punct de
vedere  oportunitatea  construirii  unei  creșe  cu
capacitatea de max. 7 grupe, pentru 70 de copii, în
com. Valea Mărului, jud. Galați.
- TRIBUNALUL GALAȚI - Corespondență privind
înaintarea documentației spre analiză în C.Z.M.I. nr.
10 - Buzău.
APRILIE
a. cu  consultarea CZMI - 1
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b.fără consultarea CZMI - 3
1. număr de documentații analizate-11
2. număr avize favorabile- 3
-  S.C.  IAN  INTERTOP  S.R.L.  –  „Consolidare,
restaurare,  reamenajare cu schimbare  de destinație
din  locuință  în  spațiu  de  cazare  și  alimentație
publică”  a  monumentului  istoric  ce  figurează  în
L.M.I./2015  la  poziția  126,  cu  codul  GL-II-a-B-
03028, Mun. Galați, str. Domnească nr. 81.
-  DISTRIBUȚIE  ENERGIE  ELECTRICĂ
ROMÂNIA S.A. - „Întărire rețea electrică existentă
pentru  asigurare  spor  putere  locuință,  str.
Universității nr. 29 - utilizator Cristian Cezar”, ZIR
9,  SIR  9a  -  Ansamblul  reprezentativ  situat  de-a
lungul  str.  N.  Bălcescu,  conform  PUZ  zone
construite  protejate,  aprobat  prin  HCL  Galați  nr.
63/26.02.2015 şi intrat în vigoare pe 17.03.2015.
- persoană fizică - „Anexă exploatație agricolă din
extravilanul mun. Tecuci, T86, P418/1”.
- COMUNA DRĂGĂNEȘTI - „Pietruire drumuri de
exploatare com. Drăgănești, jud. Galați”.
3. număr respingeri-3
-  RĂDUCANU  GABRIEL  –  ROBERT  –
„Desființare C1 și C2”, str. Mr. Iancu Fotea nr. 23,
respingere CZMI 
-  TRIBUNALUL  JUDEȚEAN  GALAȚI  -
„Reparații capitale la Judecătoria Tecuci”, din mun.
Tecuci, str. C. Racoviță, nr. 28 bis, respingere CZMI
-  U.A.T.  MUN.  GALAȚI  -  „Reamenajare  piațetă
aferentă Bisericii “Greacă””, mun. Galaţi, str. Maior
Iancu Fotea, nr. 2, lot 1, județul Galați, respingere
CZMI
4.  nr.  alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese
solicitare completări) - 3
-  PAROHIA  „SF.  ÎMPĂRAȚI”  Ghidigeni  –
„Extindere și modernizare Anexa C3 și împrejmuire
imobil  pe  latura  de  Vest”,  solicitare  completări,
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zona  de  protecție  a  Ansamblului  conacului
Crissoveloni, cod LMI GL-II-a-B-03082
- U.A.T. MUN. TECUCI- „Modernizare construcție
C9  și  C10  (chioșc  alimentar)  cu  funcțiunea  de
alimentație publică”, solicitare completări
-  persoană  fizică  -„Desființare  pentru  imobile
C1,C2,C3,C4,C5,C6”, Mun. Galați, str. Al. cel Bun
nr. 31A, solicitare completări.
MAI
a. cu  consultarea CZMI - 1
b. fără consultarea CZMI - 10
c. cu consultarea CNMI - 0
1. număr de documentații analizate - 21
2. număr avize favorabile – 10
- persoană fizică – „Imobil  P+3E, cu destinația de
prestări servicii, sediu firmă și locuințe de serviciu”,
str. 1 Decembrie 1918 nr. 48, mun. Tecuci, zona de
protecție a 204. GL-II-m-B-03093 - Hanul Goleri și
205. GL-II-m-B-03094 - Vila Maria Șendrea;
- persoană fizică - „Desființare  imobil  - Corp C1-
C2”,  str.  Alexandru  cel  Bun  nr.  48,  mun.  Galați,
Z.I.R. 21, S.I.R. 21a - Construcții individuale pe lot
în țesut traditional;
-  S.C.  GAZTERM PROIECT S.R.L.  -  „Extindere
rețea  și  branșament  gaze  naturale  și  PRM”,  com.
Vânători,  sat  Vânători,  str.  Foltanului,  T34,
P224/225, Lot 2;
- 2 persoane fizice  - „Construire locuință P+1E”,
com. Fârțănești, sat Fârțănești, T75, P2, Lot 2;
-  MUNICIPIUL  GALAȚI  -  „Modernizare
Bulevardul George Coșbuc -  Etapa 1 -  Lucrări  de
drumuri”, mun. Galați, Bulevardul George Coșbuc,
Tronson 2, lot. 1 și 2;
-  persoană  fizică  -  „Anexă  gospodărească  a
exploatației  agricole  +  spații  complementare,
împrejmuire,  racorduri  și  branșamente”,  extravilan
com. Drăgănești, T45, P158/1/1;
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-  persoană  fizică  -  „Anexe  gospodărești  ale
exploatației  agricole”,  extravilan  com.  Drăgănești,
T28, P99/7;
-  PRIMĂRIA  COM.  BRĂHĂȘEȘTI  -  „Poduri  și
podețe  peste  pârâul  Valea  Boului  în  com.
Brăhășești, jud. Galați, etapa 2”;
- S. C. GENYMAR 2008 S.R.L. - „Alimentare cu
apă  cheu  vertical  Dana  31  -  Port  Bazin  Docuri
(Reabilitare și modernizare cheu)”, din mun. Galați,
str. Portului nr. 56;
-  3  persoane  fizice  -  „PUZ -  Construire  Centrală
Fotovoltaică cu utilități și
anexe  -  Com.  Munteni”,  sat  Munteni,  T67/1,  P
3,5,6, jud. Galați;
-  MUNICIPIUL  TECUCI  -  „Reconstruire  clădiri
C9, C10 din Parcul Alexandru Ioan Cuza”
3. respingeri: 2
-  persoană  fizică  –  „Desființare  C1  și  C2”,  mun.
Galați,  str.  Maior  Iancu  Fotea,  nr.  23,  respingere
C.Z.M.I. 12.05.2022
-  MUNICIPIUL  GALAȚI  -  Reamenajare  piațeta
aferentă Bisericii „Greacă”, mun. Galați, str. Maior
Iancu  Fotea,  nr.  2,  lot  1,  respingere  C.Z.M.I.
12.05.2022
4.  nr.  alte  documente (puncte  de  vedere,  adrese
solicitare completări) - 3
- persoană fizică - „PUZ - Introducere în intravilan a
terenului  în  suprafață  totală  de  131.974,00  mp,
construire bază de condiționare și depozitare cereale
pe  lotul  cu  n.c.  109970  și  construire  fermă
legumicolă pe lotul cu n.c. 109818”, com. Munteni
T59/P569/3 și P572/2, solicitare completări;
-  persoană  fizică  -  „Desființare  construcție  C2,
construire  spațiu  comercial  și  schimbare  de
destinație C1 din locuință în locuință cu sediu firmă
și  lucrări  de  renovare  nestructurale  C1”,  Mun.
Tecuci,  str.  Maior  Andrei  nr.  1,  solicitare
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completări;
-  persoană  fizică  -  „Consolidare  imobil,  refacere
acoperiș  și  împrejmuire”  din  Mun.  Galați,  str.
Universității nr. 15, 17, solicitare completări;
-  PRIMĂRIA  COMUNEI  GHIDIGENI  -
„Reactualizarea  PUG  com.  Ghidigeni”,  solicitare
completări;
- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI - „Lucrări
de consolidare și punere în siguranță imobil C1, în
regim de primă urgență”, din Galați, str. Eroilor nr.
11,  acord și  solicitare  completare  documentație  în
vederea avizării;
-  CASA  DE  CULTURĂ  TECUCI  -  lucrări  de
întreținere și reparații la imobilul „Casa de Cultură”,
Municipiul  Tecuci,  str.  1 Decembrie  1918, nr, 62,
informare procedură legală;
-  S.C.  SUPERCON  S.R.L.  –  solicitare  depunere
documentație;
-  OMV PETROM S.A -  „Înlocuirea  conductei  de
gaz între Sonda 228 și 216 Matca Nord”, solicitare
clarificări;
IUNIE
b. fără consultarea CZMI - 6
1. număr de documentații analizate - 16
2. număr avize favorabile – 6
-  o persoană fizică - „Desființare imobile C1,  C2,  C3,
C4, C5, C6” din  mun. Galați, str. Al. Cel Bun nr. 31A,
Z.I.R.21,  S.I.R.21a  -  Construcții  individuale  pe  lot  în
țesut tradițional, conform PUZ zone construite protejate.
-  OMV PETROM S.A -  „Înlocuirea  conductei  de  gaz
între  Sonda  228  și  216 Matca  Nord”,  extravilan  com.
Munteni;
-  S.C.  PECHEA  EOLIAN  S.R.L.  -  „Racord  electric
110KV” din extravilanul com. Pechea, jud. Galați;
-  EGNATIA  ROM  -  „Amplasare  stație  de  telefonie
mobilă  și  branșament  electric”  în  com.  Buciumeni,
extravilan sat Buciumeni, T65, P957/13;
-  PRIMĂRIA  COMUNEI  FOLTEȘTI  -  „Modernizare
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drumuri de interes local în com. Foltești, jud. Galați”;
-  o  persoană  fizică -  „PUZ  -  Introducere  teren  în
intravilan,  cu  destinația  zonă  rezidențială”,  din  com.
Vânători, sat Costi, T67, P12, jud. Galați;
3. respingeri: 1
- o persoană fizică – „Desființare C1 și C2”, mun. Galați,
str. Mr. Iancu Fotea, nr. 23, respingere C.Z.M.I. 
4.  nr.  alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese
solicitare completări) - 3
-  o persoană fizică - „PUZ - Introducere în intravilan a
terenului în suprafață totală de 131.974,00 mp, construire
bază de condiționare și depozitare cereale pe lotul cu n.c.
109970 și  construire fermă legumicolă pe lotul  cu n.c.
109818”, com. Munteni T59/P569/3 și P572/2, solicitare
completări;
- S.C. GREEN BREEZE S.R.L., „PUZ Centrală electrică
compusă  din turbine eoliene,  drumuri  acces,  platforme
montaj/întreținere,  stație  electrică  de  transformare,
conductori  electrici  pentru  interconectarea  acestora  la
stația electrică de transformare și LES 110 KV pe raza
com. Frumușița, Cuca, Smârdan”, solicitare completări;
-  o  persoană  fizică -  „Consolidare  imobil,  refacere
acoperiș  și  împrejmuire”  din  mun.  Galați,  str.
Universității nr. 15, 17, solicitare completări;
-  MUNICIPIUL GALAȚI  – „Conservare  Poartă  Han”,
prelungire valabilitate Acord scris nr. 10/30.08.2021;
-  2  persoane  fizice -  „Amenajare  terasă  exterioară
(P+1E)”,  din  mun.  Tecuci,  B-dul  Victoriei  nr.  4,
solicitare completări;
-  U.A.T.  COM.  ȘENDRENI  -  „Reactualizarea  PUG
Com. Șendreni”, jud. Galați, solicitare completări;
- OMV PETROM BUCUREȘTI - „Curățarea,
remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a
Parcului 1 Grivița”, punct de vedere
- 2 persoane fizice - „Anexă exploatației agricolă”, din
extravilanul com. Matca, T42/3/2, P23, punct de vedere
- LOUW ESTATE - amplasarea unei stații de reîncărcare
în  subsolul  blocului  din  str. N.Bălcescu,  nr.  80A,
municipiul Galați, punct de vedere;
IULIE
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2. număr avize favorabile – 6
-  ANSTHALL  GREEN  ENERGY  S.R.L.-   „PUZ  -
centrală electrică compusă din turbine eoliene, drumuri
acces,  platforme,  conductori  electrici  (LES),  stație
electrică de transformare și LES 110 Kw, pe raza com.
Scânteiești, jud. Galați”;
-PRIMĂRIA COMUNEI MATCA - „Modernizare străzi
com. Matca, în lungime de 3km”;
-  S.C.  SELIR  S.R.L.  (CENTRICO  SELIR  S.R.L.)-
„Modificare semnalistică”, din mun. Galați, str. Gării nr.
59;
-  Persoană  fizică  -  „PUZ -  Introducere  în  intravilan  a
terenului în suprafață totală de 131.974,00 mp, construire
bază de condiționare și depozitare cereale pe lotul cu n.c.
109970 și  construire fermă legumicolă pe lotul  cu n.c.
109818”, com. Munteni T59/P569/3 și P572/2;
- MUNICIPIUL GALAȚI, prin S.C. RBX Electric Flash
Led S.R.L.- „Alimentare cu energie electrică - instalație
electrică  de  utilitate  loc  consum  permanent  situl
arheologic Tirighina-Barboși”
-  MUNICIPIUL TECUCI - Aviz privind mostre culoare
și textură „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din
municipiul  Tecuci  -  Clădire  Sala  Popular„  din  str.
Republicii nr. 9, municipiul Tecuci;
4.  nr.  alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese
solicitare completări) - 13
-  U.A.T.  JUDEȚUL  GALAȚI  -  „Reabilitarea  și
modernizarea  infrastructurii  de  transport  regional  pe
drumul  județean  DJ  240  în  Munteni,  Negrilești,
Ghidigeni,   Priponești,  jud.  Galați  -  adresă  solicitare
completări;
- U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI - „Modernizare tronsoane
de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242H, DJ 255A, DJ
240A,  DJ 251G și  DJ 251A”,  amplasate  în  comunele:
Ghidigeni,  Cerțești,  Jorăști,  Rădești,  Matca,  Țepu,
Băleni,  Buciumeni,  Umbrărești,  Cudalbi,  Fârțănești,
Tulucești, Vânători - adresă solicitare completări;
-  Persoană  fizică  -   „Locuință”,  din  sat  Cerțești,  com.
Cerțești, jud. Galați - adresă solicitare completări;
-  Persoană  fizică  -   „Locuință”,  din  sat  Cerțești,  com.
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Cerțești, jud. Galați - adresă solicitare completări;
-  CONSILIUL  JUDEȚEAN  GALAȚI,  BIBLIOTECA
JUDEȚEANĂ „V.A. URECHIA” - Amplasare plachete
„Palatul Comisiei Europene a Dunării” - azi Biblioteca
„V.A. Urechia” - adresă solicitare completări;
-  Persoană  fizică  -  „Desființare  Construcția  C1”  mun.
Galați, str. Eroilor, nr. 62 - adresă solicitare completări;
- MUNICIPIUL GALAȚI - Amplasare stații de încărcare
autovehicule electrice  - adresă solicitare completări;
- Persoană fizică - „Refacere acoperiș (Corp C1 și C4)”
din  mun.  Galați,  str.  Gării  nr.  54  -  adresă  solicitare
completări;
-  INSPECTORATUL  PENTRU  SITUAȚII  DE
URGENȚĂ  „GENERAL  EREMIA  GRIGORESCU”-
îndreptare  eroare  materială  documentație  DTAC
„Demolare  și  reconstruire  Sediu  Secție  Pompieri,  jud.
Galați”;
-  S.C.  RBX  ELECTRIC  FLASH  LED  S.R.L.  -
„Realizare  condiții  de  coexistență  și  alimentare  cu
energie  electrică  aferentă  spațiului  comercial  al
utilizatorului  Manea  Construzioni  S.R.L.”,  din  mun.
Galați, str. Brăilei nr. 161A, 163 S1 - nu este necesară
emiterea avizului/ imobilul nu se află în zonă construită
protejată.
-  Adresă  PACT  pentru  GALAȚI  -  punct  de  vedere
privind  amplasarea  de  plăcuțe  informative  pe
monumente istorice din mun. Galați.
-  Comunicare  proprietar  referitor  la  clasare  imobil  str.
Bălcescu nr. 17, mun. Galați;
- Comunicare Ministerul Culturii - Răspuns la interpelare
senator  Raoul-Adrian  Trifan  -  Monumente  istorice
înstrăinate către cetățeni maghiari.
-  IPJ  (2)  -  transmitere  informaţii  privind  monumentul
istoric Casa Jan Koppethki din Tecuci;
-  Prefix  Invest  S.R.L.  -  informaţii  privind  zonele
construite protejate; 

AUGUST
2. număr avize favorabile – 14
-  U.A.T.  COM.  GRIVIȚA,  JUD.  GALAȚI  -  S.F.

14



„Înființare sistem de canalizare și stație de epurare apă
uzată în com. Grivița, jud. Galați” ;
-  S.C.  GREEN  BREEZE  S.R.L.  -  „Construire  traseu
cablu  subteran  (LES  110KV)  pe  raza  comunelor
Smârdan,  Cuca,  Rediu,  Pechea,  Cuza-Vodă,  Slobozia
Conachi  și  Schela  pentru  racordare  la  S.E.N.  a  CEE
GREEN BREEZE 99.2 MW ”;
-  CONSILIUL  JUDEȚEAN  GALAȚI  -„Modernizare
drum acces Parc Aventura - Pădurea Gârboavele”, com.
Tulucești ;
- Persoane fizice
 -  „Anexă  agricolă  (depozit  legume-fructe  și  spațiu
cazare  personal)”,  în  extravilanul  mun.  Tecuci,  T85,
P3/9/73;
- Persoană fizică - „Anexă exploatație agricolă”,  com.
Tulucești, sat Tătarca, T81, P947/46
-   MUNICIPIUL  GALAȚI  prin  S.C.  Genymar  2008
S.R.L.  -  „Modernizare străzi  fără asfalt  din municipiul
Galați, str. Dochiei”;
-  ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.  -
„Rețea  de  telecomunicații  electronice  O.R.C.  în  com.
Șendreni - jud. Galați - relocare FO DN 25”
-  ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.  -
„Instalare  traseu  aerian  fibră  optică  (Rețea  FTTH)  pe
stâlpi  SDEE Muntenia Nord S.A. și  noi  proiectați”,  în
com. Vânători;
-  U.A.T.  BĂNEASA  -  „Construire,  modernizare,
extindere și dotare Școala nr. 1 Băneasa (P+1E)”, com.
Băneasa;
-  U.A.T.  COROD,  reprezentată  prin  Primar  Tenie
Dumitru - „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii  -
Bloc ANL”,  în  com.  Corod,  sat  Corod,  str.  Ștefan cel
Mare, nr. 48A;
- U.A.T. IVEȘTI, reprezentant primar Gheoca Maricel -
„Locuințe pentru tineri destinate închirierii - Bloc ANL”,
din com. Ivești;
-  U.A.T.  SCHELA,  reprezentată  prin  Primar  Petrea
Maricel,  „Locuințe pentru tineri,  destinate închirierii   -
Bloc ANL”, în com. Schela, sat Schela, T83, P724/2, lot
1/2/2/2/1;
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-  Persoană  fizică  -  „Anexă  exploatație  agricolă”,  din
com. Foltești, sat Stoicani, nr. cadastral 108225;
- DORINEL MIKIGAZ 2019 SRL -  „Stație distribuție
carburanți și amplasare SKIP GPL”, din com. Nicorești,
T 120/1, P2047/2;
3. Nr. respingeri: 1
- Persoană fizică  - „Desființare Corp C1 și Corp C2 -
lucrări executate”, din Mun. Galați, str. Gării nr. 49 - nu
se emite aviz;
4.  nr.  alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese
solicitare completări) - 14
-  UNIVERSITATEA  „DUNĂREA  DE  JOS”  DIN
GALAȚI - „Reabilitarea Corpurilor SA, SB, SC, SD, SE
-  str.  Domnească  nr.  111”  din  mun.  Galați  -  luare  la
cunoștință modificări proiect avizat și vizare planșe spre
neschimbare;
-  ZEN  GRAND  S.R.L.  -  „Construire  stație  mixtă  de
distribuție carburanți …”, amplasată în com. Munteni, T
145,  P1133/3,  1133/4,  1133/5  -  adresă  solicitare
completări;
-  M.A.N.  Unitatea  Militară  02489  Galați  -   „Spitalul
Militar dr. Aristide Serfioti”, poz. 175, GL-II-m-B-03071
-  adresă  solicitare  depunere  documentație  alcătuită  de
specialist M.C.;
-  U.A.T.  COMUNA  BĂNEASA  -   „Modernizare
drumuri în com. Băneasa, jud. Galați” - adresă solicitare
completări;
- MUNICIPIUL TECUCI - „Reconstruire clădiri  C9 și
C10 din Parcul Al.I.Cuza” - valabilitate aviz;
-  MARIOFER  COM  S.R.L.  -  „Desființare  locuință  -
lucrări  executate  prin  autodemolare”,  din  mun.  Galați,
str.  Castru  Roman,  nr.  12   -  returnare  documentație
pentru completări;
-  HAISLER  GENERAL  BUSINESS  S.R.L.  -
„Schimbare de destinație din copertină în spălătorie self
service”,  din  com.  Negrilești  -  adresă  solicitare
completări;
- Persoană fizică - „Reparații imobil str. Al.I.Cuza, nr. 73
(3  spații   și  anexe  aferente)”,  mun.  Galați  -  adresă
solicitare completări;
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-  S.C.  CUSTOMLINE ENERGY S.R.L.-   „Construire
ansamblu  electric  eolian  Băleni”  -  adresă  solicitare
completări;
-  CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI  -  „Consolidarea,
restaurarea și  amenajarea Muzeului „Casa Cuza Vodă”
din  mun.  Galați,  str.  Al.I.Cuza,  nr.  80  -  menținere
valabilitate aviz;
- AVOCAT GABRIELA DIMOFTE - Răspuns solicitare
informații  intervenții  imobil  str.  Domnească 101,  mun.
Galați;
-  U.A.T.  JUDEȚUL  GALAȚI  -  „Modernizare  drum
acces Parc Aventura - Pădurea Gârboavele”, jud. Galați -
adresă solicitare completări.
-  PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  GALATI  -  solicitare
clarificare statut de monument istoric  imobil situat în str.
Gării 28, mun. Galați;
-  Înaintare  către   MINISTERUL  CULTURII
COMPARTIMENTUL  AUDIT  PUBLIC  INTERN,
COMISIA  DE  AUDIT  CONSTITUITĂ  CONFORM
ORDINULUI  DE  SERVICIU  NR.  3628/17.05.2022  a
răspunsurilor  la  chestionarul  cu  tema  „Întărirea
mecanismului  de  inspecție  și  control  cu  privire  la
emiterea  certificatelor,  acordurilor,  avizelor,
autorizațiilor  și  ordinelor  de  ministru  referitoare  la
obiective de patrimoniu cultural;
SEPTEMBRIE
2. număr avize favorabile – 17
a. cu  consultarea CZMI - 5
-  BIBLIOTECA  JUDEȚEANĂ  „V.A.URECHIA”  -
Amplasare  plachete  pe  fațada  monumentului  istoric
”Palatul Comisiei Europene a Dunării”, ce figurează în
LMI/2015, cod GL-II-m-B-03057, str. Mihai Bravu, nr.
16;
-  U.A.T.  COMUNA  NICOREȘTI  -  Modernizarea  și
reamenajarea Parcului central, cu refacerea împrejmuirii,
amplasat  în  zona  de  protecție  a  Ansamblului  Bisericii
„Sf.  Nicolae”  -  Banu  -  1807,  monument  istoric  ce
figurează  în  LMI/2015,  cod  GL-II-a-B-03088,  com.
Nicorești, sat Nicorești;
 - Persoană fizică - Reabilitarea imobilului ce face parte
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din „Ansamblul urban - str. Eroilor”, monument istoric
ce figurează în LMI/2015, la poziția 139, cod GL-II-a-B-
03040,  mun. Galați, str. Eroilor nr. 11;
- Persoane fizice - Desființarea imobilului ce este parte
integrantă  din  „Ansamblul  urban  -  str.  Domnească”  ,
monument  istoric  ce  figurează  în  LMI/2015 la  poziția
108, cod GL-II-a-B-03010, mun. Galați, str. Domnească
nr. 101, lot 2;
-  MUNICIPIUL  GALAȚI  -  Reamenajarea  piațetei
aferente  Bisericii  „Greacă”,  parte  componentă  din
„Ansamblul urban - str. Domnească” , monument istoric
ce figurează în LMI/2015 la poziția 108, cod GL-II-a-B-
03010, mun. Galați, str. Maior Iancu Fotea nr. 2, lot 1;
b. fără consultarea CZMI - 12
-  U.A.T  COMUNA  VALEA  MĂRULUI  -„Locuințe
pentru  tineri,  destinate  închirierii”,  din  com.  Valea
Mărului;
- U.A.T COMUNA NEGRILEȘTI .-   „Sală de educație
fizică  școlară  în  sat  Negrilești,  com.  Negrilești,  jud.
Galați”;
-   S.C.  GREEN  BREEZE  S.R.L.  -  „PUZ  Centrală
electrică  compusă  din:  turbine  eoliene,  drumuri  acces,
platforme  montaj/întreținere,  stație  electrică  de
transformare, conductori electrici pentru interconectarea
acestora  la  stația electrică de transformare și  LES 110
KV pe raza com. Frumușița, Cuca, Smârdan”;
-  PRIMĂRIA  COMUNEI  VULTURU,  JUD.
VRANCEA  -  ”Înființare  rețea  de  distribuție  gaze
naturale”, în com. Vulturu, jud. Vrancea, pentru tronson
Liești;
- ANIF - Filiala teritorială de îmbunătățiri funciare Galați
- ”Reabilitarea amenajării de irigații Câmpia Covurlui -
stațiile de pompare de bază SPA Prut, SPA Barboși și a
canalului de aducțiune CA Barboși, județul Galați”;
-  S.C.  CEREALE COLECT DISTRIBUTION S.R.L.  -
„Bază de condiționare și depozitare cereale și desființare
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7”, din com. Munteni, T59,
P569/3 și P 572/2;
- Persoană fizică - ”Creare gol de ușă apartament nr. 63”,
din mun. Tecuci, str. Maior Andrei nr. 2A;
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-  CONSILIUL  JUDEȚEAN  GALAȚI  -  „Stație  de
compostare și stație de transfer Tecuci”;
-  U.A.T.  COMUNA GHIDIGENI   -”Demolare  clădire
existentă  și  construire  sediu  nou  SVSU”,  din
com.Ghidigeni, sat Ghidigeni;
-  U.A.T.  COMUNA  GHIDIGENI  -   ”Garaj  utilaje
Primărie”, din com.Ghidigeni, sat Ghidigeni;
- MUNICIPIUL GALAȚI - ”Extindere rețea troleibuze,
str. Traian (între str. Brăilei - str. Al. Macelaru)” 
 - DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA,
SDEE  GALAȚI  prin  S.C.  DIAMSES  S.R.L.  -
”Racordarea  la  rețeaua  electrică  a  locului  de  consum
permanent autocoloana”, amplasat în com. Munteni:;
-  ZEN  GRAND  S.R.L.  -  ”Construire  stație  mixtă  de
distribuție  carburanți…”,  amplasată  în  com.  Munteni,
T145, P1133/3, 1133/4, 1133/5;
- MUNICIPIUL GALAȚI - „Consolidare versant aferent
imobile str. Al. I. Cuza ”
3.respingeri: 7
- S.C. MARIOFER COM S.R.L. - „Desființare locuință -
lucrări  executate  prin  autodemolare”,  din  mun.  Galați,
str. Castrul Roman nr. 12 - nu se emite aviz;
- Persoană fizică - „Desființare construcție C2, construire
spațiu  comercial  și  schimbare  de  destinație  C1  din
locuință în locuință cu sediu firmă și lucrări de renovare
nestructurale C1”,  din mun.  Tecuci,  str.  Maior Andrei,
nr. 1  -  Respingere CZMI.
- Persoană fizică - „Desființare pentru construcția C1”,
din mun. Galați, str.Eroilor, nr. 62  - respingere CZMI;
-  MUNICIPIUL  GALAȚI  -  „Construire  sală  de  sport
Colegiul Național Vasile Alecsandri”, din mun.  Galați,
str. N. Bălcescu, nr. 41 - respingere CZMI;
- S.C. SANTE 2000 S.R.L. - „Desființare corp C1 și C2 -
Locuințe”,  din mun.  Galați,  str.  Sf.  Spiridon,  nr.  6-8 -
respingere CZMI;
-  S.C.  SANTE  2000  S.R.L.  -  „Desființare  corp  C1
-Clinică”,  din  mun.  Galați,  str.  Sf.  Spiridon,  nr.  10  -
respingere CZMI;
- S.C. SANTE 2000 S.R.L. -  „Desființare locuință”, din
mun. Galați, str. Traian, nr. 25, lot 1 
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- respingere CZMI;
4.  nr.  alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese
solicitare completări) - 12
-  Persoană  fizică  -  „Desființare  locuință”  din  mun.
Galați,  str.  Domnească,  nr.  101,  lot  2  -  aducere  la
cunoștință reanalizare CZMI;
-  B.C.R.  S.A.-  „Desfacere  ATM  -  BCR  -  Sucursala
Oltenița”, din mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 55
-  adresă  solicitare  depunere  documentație  alcătuită  de
specialist M.C;
- MUNICIPIUL GALAȚI -  „Modernizare locuri joacă -
Grădina Publică” - adresă solicitare completări;
- SMART PROJECT S.R.L. - „Refacere acoperiș (corp
C1 și C4)”, din mun. Galați, str. Gării, nr. 54 - returnare
documentație pentru completări;
- U.A.T. COMUNA GHIDIGENI -  „Actualizare PUG
Comuna Ghidigeni” - solicitare completări;
- U.A.T. COMUNA INDEPENDENȚA, JUD. GALAȚI
- „Actualizare PUG Comuna Independența, jud. Galați” -
adresă solicitare completări;
- U.A.T. COMUNA INDEPENDENȚA, JUD. GALAȚI
-    „Reabilitare  Cămin  Cultural”  -  adresă  solicitare
completări;
-  U.A.T.  COMUNA  ȘENDRENI  -  „Actualizare  PUG
Comuna  Șendreni,  jud.  Galați”  -  adresă  solicitare
completări;
-  Persoană  fizică  -  „Lucrări  executate  constând  în
modernizare apartament”, din mun. Galați, str. Gării, nr.
52, C1-U2 - nu se emite aviz;
-  S.C.  RIONE  TRAIDING  S.R.L.  -  „Amplasare
containere cu destinația de birou facturare ”,  din mun.
Galați, T184, P1299/1, P1 -  adresă solicitare efectuare
cercetări arheologice preventive;
- S.C. RIONE TRAIDING S.R.L.„Amplasare containere
cu destinația de birou facturare ”, din mun. Galați, T196,
P1344/1  -   adresă  solicitare  efectuare  cercetări
arheologice preventive;
- Persoană fizică - ”Anexă exploatație agricolă”, din Sat
Tulucești, com. Tulucești, jud. Galați - adresă solicitare
completări;
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-  S.C.  DSF  TOTAL  REȚELE  S.R.L.  -  ”Extindere
conductă și branșament gaze naturale”, str. Fără Nume,
nr  T17P551/2,  municipiul  Tecuci  -  adresă  solicitare
completări;
-S.C.  HAISLER  BUSINESS  S.R.L.  -  „Schimbare  de
destinație din copertină în spălătorie auto self service”,
din  com.  Negrilești  T4,  P36,  39,  40  -  lucrări  deja
executate;
- RCS & RDS S.A. - ”Construire canalizație subterană
fibră  optică  pentru  comunele  Fundeni,  Tudor
Vladimirescu,  Independența,  Ivești  și  Liești,  județul
Galați” - documentațiile se returnează pentru completare;
-TRIBUNALUL  JUDEȚEAN  GALAȚI  -   „Reparații
capitale la Judecătoria Tecuci”, din mun. Tecuci, str. C.
Racoviță, nr. 28 bis - adresă solicitare completări;
-  ASOCIAȚIA  „GALAȚI,  ORAȘUL  MEU”  -  adresă
respingere  solicitare  clasare  de  urgență  imobil
Domnească 55.
OCTOMBRIE
b. fără consultarea CZMI - 16
1. număr de documentații analizate - 26
2. număr avize favorabile – 16
- S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L. - „Construire
stație mixtă de distribuție carburanți, instalare Skid GPL,
totem, amenajare platformă spălătorie auto neacoperită,
branșament  utilități,  împrejmuire,  amenajare  acces  la
drumul public” din comuna Munteni, T147, P1140/4/3-
supraveghere
-  UAT  COMUNA  BĂLĂȘEȘTI  -  „Refacere,
modernizare drumuri și pod afectate de inundații  în com.
Bălășești, jud. Galați” 

-  RDS&RCS S.A.-  „Canalizație  subterană  fibră  optică
pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet  și  telefonie  în  com.  Tudor  Vladimirescu,  jud.
Galați” - supraveghere
- RDS&RCS S.A. - „Canalizație subterană fibră optică în
extravilan/intravilan  în  com.  Oancea,  sat  Slobozia
Oancea, jud. Galați”- supraveghere
- RDS&RCS S.A. - „Canalizație subterană fibră optică
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pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet  și  telefonie  în  com.  Liești,  jud.  Galați”-
supraveghere
- RDS&RCS S.A. - „Canalizație subterană fibră optică
pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet  și  telefonie  în  com.  Ivești,  jud.  Galați”-
supraveghere
- RDS&RCS S.A. - „Canalizație subterană fibră optică
pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet și telefonie în com. Independența, jud. Galați”-
supraveghere
- RDS&RCS S.A. - „Canalizație subterană fibră optică
pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet  și  telefonie  în  com.  Fundeni,  jud.  Galați”-
supraveghere
-  S.C.  CAMIS  TRANS  S.R.L.  -  Hală  service  auto  și
împrejmuire  teren”  din  comuna  Șendreni,  T60,
P326/1/1/6, lotul 1/11- supraveghere
- Persoană fizică - Autorizației de mediu „Sprijin pentru
prima  împădurire  și  crearea  de  suprafețe  împădurite”,
aferente  Măsurii  8  „Investiții  în  dezvoltarea  zonelor
împădurite  și  îmbunătățirea  viabilității  pădurilor”,
Submăsura  8.1  „Împăduriri  și  crearea  de  suprafețe
împădurite”,  în  com.  Schela,  extravilan  T86/1,
P810/1/33; T86/1, P810/1/34- supraveghere
-  AGENȚIA  NAȚIONALĂ  DE  ÎMBUNĂTĂȚIRI
FUNCIARE - „Reabilitare infrastructură  principală din
amenajarea de irigații  Terasa Nicorești,  Tecuci,  județul
Galați” - supraveghere- supraveghere
- U.M. 0771 GALAȚI - ”Desființare garaje BNR - corp
clădire C4”

-  S.C.  GREEN BREEZE S.R.L.  -  „Stație  electrică  de
transformare  220/110KV  pe  raza  com.  Schela  pentru
racordarea la SEN a CEE GREEN BREEZE 99,2 MW”
-  SNTGN  TRANSGAZ  S.A  -  ”Cuplarea  traversării
aeriene  a  râului  Siret  (Firul  de  rezervă)  în  conducta
DN800  Han  Domnești  -  Tecuci,  zona  Cosmești”   din
zona UAT Cosmești, jud. Galați - supraveghere
-  PRIMĂRIA  PRIPONEȘTI  -  ”Construire  și  dotare
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cămin cultural”  în satul Ciorăști, com. Priponești, jud.
Galați
-  PAROHIA  „SFINȚII  ÎMPĂRAȚI”  GHIDIGENI  -
„Extindere  și  modernizare  Anexa  C3  și  împrejmuire
imobil  pe  latura  de  Vest”  din  sat  Ghidigeni,  str.
Crissoveloni nr. 151, com. Ghidigeni- supraveghere
4.  nr.  alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese
solicitare completări) - 8
- CUSTOMLINE ENERGY S.R.L. BUCUREȘTI - PUZ
-  „Construire  ansamblu  electric  eolian  Băleni”  T9/1,
P186/1/94;  lot  1,  T10,  P188/43,  lot  1;  T11,  P192/1/15
solicitare completări
-  UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAȚI  –
Recepție Corp J al Universității „Dunărea de Jos” Galați
- solicitare completări;
- Persoană fizică - Imobil Mun. Galați, str. Domnească
nr. 62 – comunicare încetarea lucrărilor 
- UAT COMUNA FOLTEȘTI - Refacere și modernizare
drumuri  calamitate  în  com.  Foltești,  jud.  Galați”  -
solicitare completări
-  PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  GALAȚI  -  PUD  -
Țiglina 1, PUD - str. Eroilor, PUD - str. Brăilei, nr.134-A
-  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  GALAȚI  -  Imobil  str.
Gării nr. 53 - notificare prealabilă 
- S.C. EDPR ROMÂNIA S.R.L. - ”Construire centrală
electrică eoliană ”  din com. Negrilești - extravilan, jud.
Galați
-  S.C.  BRD GROUPE  SOCIETE GENERALE S.A.  -
„Modernizare  și  semnalizare  Sediu  Agenție  BRD  -
Tecuci”, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 79
NOIEMBRIE
a.cu  consultarea CZMI - 3
- S.C. CBS GROUP SRL
Modificarea de temă pentru „Locuințe colective D+P+4-
5  Ep”,  amplasate  în  municipiul  Galați,  Strada
Domnească, nr. 66 și făcând parte din Ansamblul Urban
Strada Domnească, conform LMI/2015, poziția 108, cu
codul Gl-II-a-B-03010
-  MINISTERUL APĂRĂRII  NAȚIONALE Prin  U.M.
02489 - Spitalul Militar „Dr. Aristide Serfiotti”
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Modernizarea  sistemului  de  cablare  structurată
intrapavilionară de curenți slabi la Spitalul Militar „Dr.
Aristide  Serfioti”  ,  monument  istoric  ce  figurează  în
LMI/2015 la poziția 175 cu cod GL-II-m-B-03071
- Persoană fizică - Desființare locuință amplasată în zona
de  protecție  a  „Ansamblului  urban  -  str.Eroilor”  -
ansamblul istoric ce se află în LMI 2015 la poziția 139.
GL-II-a-B-03040 - supraveghere
cu  consultarea CZMI - 3
- S.C. CBS GROUP SRL
Modificarea de temă pentru „Locuințe colective D+P+4-
5  Ep”,  amplasate  în  municipiul  Galați,  Strada
Domnească, nr. 66 și făcând parte din Ansamblul Urban
Strada Domnească, conform LMI/2015, poziția 108, cu
codul Gl-II-a-B-03010
MINISTERUL  APĂRĂRII  NAȚIONALE  Prin  U.M.
02489 - Spitalul Militar „Dr. Aristide Serfiotti”
Modernizarea  sistemului  de  cablare  structurată
intrapavilionară de curenți slabi la Spitalul Militar „Dr.
Aristide  Serfioti”  ,  monument  istoric  ce  figurează  în
LMI/2015 la poziția 175 cu cod GL-II-m-B-03071
DELICOTI  DORU  Desființare  locuință  amplasată  în
zona de protecție a „Ansamblului urban - str.Eroilor” -
ansamblul istoric ce se află în LMI 2015 la poziția 139.
GL-II-a-B-03040 - supraveghere
b. fără consultarea CZMI - 8
c. cu consultarea CNMI -0
1. număr de documentații analizate - 17
2. număr avize favorabile – 8
 COOPERATIVA AGRICOLĂ BIOCOOP COVURLUI
„Modernizare fermă zootehnică la Cooperativa Agricolă
Biocoop  Covurlui”,  în  extravilan  sat  Fântânele,  com.
Scânteiești, jud. Galați - supraveghere
M.A.N. - UNITATEA MILITARĂ 02489
„Sistem de detecție oxigen în pavilion B și B extindere
din Cazarma 383 Galați”, faza SF
PERSOANĂ FIZICĂ
„Zonă de agrement  cu piscine și  spațiu  de alimentație
publică”,  în  extravilanul  com.  Munteni,  T161,  P1223,
1223/2, 1223/13 - supraveghere
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MUNICIPIUL GALAȚI
„Reabilitarea  și  eficientizarea  energetică  a  Școlii
Gimnaziale nr. 25, Galați”
PRIMĂRIA COMUNEI FRUMUȘIȚA, JUD. GALAȚI
„Amenajare trotuare în com. Frumușița, jud. Galați”
PRIMĂRIA COMUNEI MUNTENI
„Locuințe pentru tineri, destinate închirierii - Bloc ANL,
com. Munteni, jud. Galați” - supraveghere
PRIMĂRIA COMUNEI ȘENDRENI
„Extindere  rețea  de  distribuție  gaze  naturale  în  com.
Șendreni, sat Movileni, jud. Galați”
PRIMĂRIA COMUNEI ȘENDRENI
„Extindere  rețea  de  distribuție  gaze  naturale  în  com.
Șendreni, sat Șerbeștii Vechi, jud. Galați”
d.respingeri: 3
 PERSOANĂ FIZICĂ
„PUZ - str. N. Bălcescu/str. Rubinelor (zona construită
protejată)” - respingere CZMI
UAT COM. PISCU
„Reactualizare PUG - com. Piscu” - respingere CZMI
S.C. GEORGIA BUSINESS COMPANY
„Continuare lucrări cu modificarea temei inițiale pentru
lucrări  de  construire  hotel”,  în  mun.  Tecuci,  str.
Republicii nr. 1 - respingere CZMI
e.nr.  alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese
solicitare completări) - 3
MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE,
DEPARTAMENTUL  PENTRU  SITUAȚII  DE
URGENȚĂ,  I.G.S.U.  -  I.S.U.  „GENERAL  EREMIA
GRIGORESCU”, JUD. GALAȚI
„Demolare  și  reconstruire  Sediu  Secție  de  Pompieri  -
Tecuci, jud. Galați” - completări
GRIGORESCU RADU ȘI GRIGORESCU DAN
„Schimbare  de  destinație  din  cinematograf  în  spațiu
alimentație  publică  și  amenajări  interioare  -  lucrări
executate”,  din  str.  Universității,  nr.  4-  nu  se  dă  aviz
pntru lucrări deja executate
EE BEREȘTI WIND S.R.L.
PUZ -  „Construire  centrală  electrică  eoliană,  stație  de
transformare,  rețele  electrice  de  racord,  construire  și
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modernizare căi  de comunicații  de” extravilan comuna
Berești-Meria și oraș Berești- control;
DECEMBRIE
cu  consultarea CZMI - 3
TRIBUNALUL GALAȚI - JUDECĂTORIA TECUCI
Reparații  capitale  la  Judecătoria  Tecuci,  monument
istoric ce figurează în LMI/2015 la poziția 222. GL-II-m-
B-03112
FLOREA MARIUS ADI
Construirea  unui  imobil  P+2E  cu  funcțiunile:  spațiu
comercial și birouri la parter și spații de cazare la etaje,
amplasat în zona de protecție a monumentului istoric ce
figurează în LMI/2015 la poziția 206. GL-II-m-B-03095
- Primăria veche
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAȚI
Îmbunătățirea  condițiilor  de  locuit,  confort  termic  în
spațiile  de  cazare  și  reducerea  cheltuielilor  cu  plata
utilităților la Căminul studențesc LSG - Campus Științei,
amplasat în zona de protecție a monumentului istoric ce
figurează în LMI/2015 la poz. 133. GL-II-m-B-03034.
fără consultarea CZMI - 4
c. cu consultarea CNMI -0
1. număr de documentații analizate - 15
2. număr avize favorabile – 7
 U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport
regional  pe  drumul  județean  DJ  240”,  ce  traversează
comunele:  Munteni,  Negrilești,  Ghidigeni,  Priponești,
jud. Galați
PRIMĂRIA COMUNEI FÂRȚĂNEȘTI
„Locuințe pentru tineri, destinate închirierii - Bloc ANL,
sat Fârțănești, com. Fârțănești, jud. Galați”
U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI
„Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253,
DJ 242H, DJ 255A, DJ 240A, DJ 252G și  DJ 251A”,
amplasate  în  comunele:  Ghidigeni,  Cerțești,  Jorăști,
Rădești,  Matca,  Țepu,  Băleni,  Buciumeni,  Umbrărești,
Cudalbi, Fârțănești, Tulucești, Vânători
S.C.  REWE  PROJEKTENWICKLUNG  ROMANIA
S.R.L.
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„Desființare  construcții  existente  și  construire  spațiu
comercial „Penny”  în oraș Tg. Bujor, str.  Gen. Eremia
Grigorescu nr. 20, 22”
respingeri: 2
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI
„Renovarea  integrată  a  Teatrului  Dramatic  „Fani
Tardini”  Galați”,  monument  istoric  ce  figurează  în
LMI/2015 la poz. 116 - GL-II-m-B-03018 - Societatea
Culturală „V.A. Urechia”- respigere CZMI
COSTACHE MIRKIN RAMONA ANDREIA
„Construire spațiu comercial și  schimbare de destinație
C1 din locuință în locuință cu sediu firmă și lucrări de
renovare nestructurale C1”, din mun. Tecuci, str. Maior
Andrei, nr. 1- respigere CZMI
nr. alte documente (puncte de vedere, adrese solicitare
completări) - 6
S.C ECO TULUCEȘTI S.R.L.
PUZ -  „Construire  parc  eolian,  amenajare  drumuri  de
acces, platforme tehnologice, traseu subteran de cabluri
și  racord în  SEN,  organizare  șantier”  în  extravilan  sat
Tulucești,  comuna  Tulucești,  T102,  P1321/2/4,  jud.
Galați - solicitare completări
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI
„Lucrări  de  modernizare  instalații  electrice  și  realizare
instalații  de  ventilare  și  tratarea  aerului,  cu  presiune
negativă, corp A și corp C”- necesitate emitere aviz
PRIMĂRIA COMUNEI ȘENDRENI
„Asfaltare  și  modernizare  drumuri  comunale  în  com.
Șendreni, jud. Galați”- solicitare completări
S.C. ELENOR S.R.L.
„PUZ -  Fabrică  de  prefabricate  din  beton  și  elemente
conexe,  platforme  betonate,  împrejmuire  teren,  lac
colectare ape pluviale, put forat, bazin îngropat rezervă
apă”,  din  comuna  Tulucești,  jud.  Galați-  solicitare
completări
PERSOANĂ FIZICĂ
Modificare de temă - „Desființare pentru imobile C1, C2,
C3, C4, C5, C6” din Municipiul Galați, str. Al. Cel Bun
nr. 31A- solicitare completări
U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI
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„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport
regional  pe  tronsonul  funcțional  E581  -  DJ  241  -  DJ
241A - DJ 241G”- solicitare completări

7. Controlul interventiilor efectuate la monumentele istorice / zone de protectie / zone construite protejate 

 6 (anual) 1. Recepție  la  terminarea  lucrărilor  „Schimbare  de
destinație  în  locuință  colectivă  și  modernizare
imobil  C1-9  apartamente”  -  str.  Domnească  nr.
118A, mun. Galați; P-V
2. Recepție la terminarea lucrărilor „Amenajare alei
pietonale, sat Ghidigeni, com, Ghidigeni”;
3. Recepție la terminarea lucrărilor „Reparații fațade
corp C1 și C2”, str. Domnească nr. 53; P-V
4. adresă către Academia Română, revenire în urma
controlului  efectuat  în  data  de  21.01.2022  la
Conacul  poetului  Costache  Conachi,  mon.  istoric
înscris în L.M.I. 2015 cu codul GL-IV-m-B-03148
din sat Țigănești, com. Munteni;
-  str.  Alexandru Ioan Cuza nr.  73,  imobil  aflat  în
Zona  Istorică  de  Referință  (ZIR)  4  -  Ansamblu
urban construit de-a lungul Str. Al. I.  Cuza și Str.
Mihai Bravu, conform Regulamentului Planului de
Urbanism Zonal - Zone construite protejate;

5.Recepție  la  terminarea  lucrărilor  efectuate  la
imobilul  monument  istoric  Spitalul  Municipal
„Elisabeta Doamna”, str. Traian 290, cod LMI GL-
II-m-B-03072;
6. Recepție la terminarea lucrărilor de conservare la
Cavoul roman, str. Oțelarilor;

- în urma autosesizării 
instituției cu privire la 
lucrări efectuate fără aviz 
constând în modificarea 
finisajelor fațadei și 
schimbarea tâmplăriei 
ferestrelor;
- s-au ridicat martori foto și 
s-a făcut sesizarea Poliţiei 
locale Galaţi - Serviciul 
disciplina în construcţii, 
afişaj stradal și protecţia 
mediului;
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3. Formularea de propuneri
privind obiectivele

susceptibile de includere
in PNR, informarea MC
privind stadiul lucrarilor
prevazute in PNR pentru

judetul de competenta

OMC 2080/27.02.2012 -
ROF a Directiilor

Judetene pentru Cultura si
Patrimoniu National,

respectiv a municipiului
Bucuresti

8. Propuneri formulate privind obiectivele susceptibile de includere in PNR

0 - Nu  ne-au  fost  solicitate,
conform  prevederilor
actelor normative în vigoare

9. Informari transmise la MC privind stadiul lucrarilor prevazute in PNR pentru judetul de competenta

0 -

4.
Avizarea documentatiilor

de urbanism

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata

Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul

Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare
şi actualizare a 
documentaţiilor de 
urbanism din 26.02.2016

10. Avize acordate pentru PUG, PUZ, PUD-uri (si regulamentul local aferent acestora) referitoare la
monumente istorice / zone de protectie / zone construite protejate – monumente categoria B

1. nr. documentații 
înregistrate: 17(anual)
2. nr. avize favorabile: 

8(anual)
3. nr. respingeri: 2
4. alte documente (puncte de 
vedere, adrese solicitare 
completări) - 9 (anual)

 IANUARIE
4.alte documente (puncte de vedere, adrese

solicitare completări)
- U.A.T. comuna Fundeni - ,,PUG Comuna Fundeni,
județul Galați - Actualizare” - solicitare completări;
FEBRUARIE

1. nr. documentații înregistrate / 
2.  nr. avize favorabile

- S.C. EWE Frumușița S.R.L. - „P.U.Z. C.E. (Parc
eolian)  Frumușița”,  Situri  arheologice  reperate  și
neinventariate;
-  S.C.  Montana  S.R.L.  -  „P.U.D.  -  Locuință  de
serviciu  și  împrejmuire”,  Str.  Domnească  nr.  117,
Z.I.R.  3,  S.I.R.  3c  -  Ansamblul  urban  str.
Domnească;
MARTIE

4.alte documente (puncte de vedere, adrese
solicitare completări) - 1

-  3  persoane  fizice  -  „PUZ -  Construire  Centrală
Fotovoltaică cu utilități și anexe - Com. Munteni”,
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sat Munteni, T67/1, P 3,5,6, jud. Galați;
- S.C. PATISGAL S.R.L. - „P.U.Z. - Introducere în
intravilan în scopul construirii Hală reparații utilaje
și  mașini  industriale  și  racorduri  utilități”,  sat
Șendreni, com. Șendreni, T31 P195;
MAI
1. nr. documentații înregistrate: 2
2. nr. avize favorabile: 1
-  3  persoane  fizice  -  „PUZ -  Construire  Centrală
Fotovoltaică cu utilități și anexe - Com. Munteni”,
sat Munteni, T67/1, P 3,5,6, jud. Galați;
3. nr. respingeri: 0
4. alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese
solicitare completări): 1
- o persoană fizică - „PUZ - Introducere în intravilan
a  terenului  în  suprafață  totală  de  131.974,00  mp,
construire bază de condiționare și depozitare cereale
pe  lotul  cu  n.c.  109970  și  construire  fermă
legumicolă pe lotul cu n.c. 109818”, com. Munteni
T59/P569/3 și P572/2, solicitare completări;
IUNIE
1. nr. documentații înregistrate: 3
2. nr. avize favorabile: 1
-  o  persoană  fizică -  „PUZ  -  Introducere  teren  în
intravilan,  cu  destinația  zonă  rezidențială”,  din  com.
Vânători, sat Costi, T67, P12, jud. Galați;
4.alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese  solicitare
completări): 1
-  o persoană fizică - „PUZ - Introducere în intravilan a
terenului în suprafață totală de 131.974,00 mp, construire
bază de condiționare și depozitare cereale pe lotul cu n.c.
109970 și  construire fermă legumicolă pe lotul  cu n.c.
109818”, com. Munteni T59/P569/3 și P572/2, solicitare
completări;
- S.C. GREEN BREEZE S.R.L., „PUZ Centrală electrică
compusă  din turbine eoliene,  drumuri  acces,  platforme
montaj/întreținere,  stație  electrică  de  transformare,
conductori  electrici  pentru  interconectarea  acestora  la

30



stația electrică de transformare și LES 110 KV pe raza
com. Frumușița, Cuca, Smârdan”, solicitare completări;
IULIE
1. nr. documentații înregistrate: 2
2. nr. avize favorabile: 2
-  ANSTHALL  GREEN  ENERGY  S.R.L.-   „PUZ  -
centrală electrică compusă din turbine eoliene, drumuri
acces,  platforme,  conductori  electrici  (LES),  stație
electrică de transformare și LES 110 Kw, pe raza com.
Scânteiești, jud. Galați”;
-ȚUCHEL  NARCISSA  –  HELENA  -  „PUZ  -
Introducere în intravilan a terenului în suprafață totală de
131.974,00  mp,  construire  bază  de  condiționare  și
depozitare cereale pe lotul cu n.c. 109970 și construire
fermă legumicolă pe lotul cu n.c. 109818”, com. Munteni
T59/P569/3 și P572/2;
SEPTEMBRIE
nr. documentații înregistrate: 1
nr. avize favorabile: 1
 -  S.C.  GREEN  BREEZE  S.R.L.  -  „PUZ  Centrală
electrică  compusă  din:  turbine  eoliene,  drumuri  acces,
platforme  montaj/întreținere,  stație  electrică  de
transformare, conductori electrici pentru interconectarea
acestora  la  stația electrică de transformare și  LES 110
KV pe raza com. Frumușița, Cuca, Smârdan”;
OCTOMBRIE
- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI PUD - Țiglina
1,  PUD -  str.  Eroilor,  PUD -  str.  Brăilei,  nr.  134-A -
returnare documentație incorect întocmită;
- CUSTOMLINE ENERGY S.R.L. BUCUREȘTI - PUZ
-  „Construire  ansamblu  electric  eolian  Băleni”  T9/1,
P186/1/94; lot 1, T10, P188/43, lot 1; T11, P192/1/15
NOIEMBRIE
nr. respingeri: 2
COCEI LUCIA 
„PUZ - str. N. Bălcescu/str. Rubinelor (zona construită
protejată)”
UAT COM. PISCU
„Reactualizare PUG - com. Piscu”
alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese  solicitare
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completări): 1
EE BEREȘTI WIND S.R.L.
PUZ -  „Construire  centrală  electrică  eoliană,  stație  de
transformare,  rețele  electrice  de  racord,  construire  și
modernizare căi  de comunicații  de” extravilan comuna
Berești-Meria și oraș Berești;
DECEMBRIE
alte  documente  (puncte  de  vedere,  adrese  solicitare
completări): 2
S.C ECO TULUCEȘTI S.R.L.
PUZ -  „Construire  parc  eolian,  amenajare  drumuri  de
acces, platforme tehnologice, traseu subteran de cabluri
și  racord în  SEN,  organizare  șantier”  în  extravilan  sat
Tulucești,  comuna  Tulucești,  T102,  P1321/2/4,  jud.
Galați - solicitare completări
S.C. ELENOR S.R.L.
„PUZ -  Fabrică  de  prefabricate  din  beton  și  elemente
conexe,  platforme  betonate,  împrejmuire  teren,  lac
colectare ape pluviale, put forat, bazin îngropat rezervă
apă”,  din  comuna  Tulucești,  jud.  Galați-  solicitare
completări;

11.Avize acordate pentru PUD-uri si proiecte de executie in zone de protectie / zone construite protejate –
monumente categoria A 

nr. documentații înregistrate /
nr. avize favorabile   

4 (anual)

- S.C. Montana S.R.L. - „P.U.D. - Locuință de 
serviciu și împrejmuire”, Str. Domnească nr. 117, 
Z.I.R. 3, S.I.R. 3c - Ansamblul urban str. 
Domnească;
-  CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI -  
„Reabilitarea și modernizarea drumului 
infrastructurii de transport regional pe tronsonul 
funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - 
DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25” 
din  jud. Galați - situl arheologic și zona de protecție
a „Valului lui Traian” - monument istoric ce 
figurează în L.M.I. 2015 la poziția 84, cu codul GL-
II-m-A-02974.03/04;
- S.C. RCS & RDS S.A.- „Construire canalizație 
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subterană fibră optică pentru furnizare de 
televiziune, cablu, internet și telefonie în comuna 
Șendreni, jud. Galați” zona de protecție a 
monumentelor istorice: GL-I-m-A-02974.03 - Valul 
lui Traian - sat Șerbeștii Vechi, com. Șendreni; GL-
I-m-A-02974.04 - Valul lui Traian - sat Traian, com.
Braniștea; GL-I-s-B-02994 - Așezare - „Casa lui 
Secan”, pe malul de vest al bălții Mălina, la 2 km. 
de sat Smârdan;
- ORANGE ROMÂNIA S.A. - „Instalare traseu 
aerian fibră optică (rețea FTTH) pe stâlpii SDEE 
Muntenia Nord S.A. și noi proiectați în com. 
Șendreni, jud. Galați” - zona de protecție a 
monumentului istoric „Valul lui Traian”, ce 
figurează în L.M.I./2015 cu codul GL-I-m-A-
02974.03/04 și a sitului arheologic „Necropola de 
incinerație - sec. IX-X”;

12. Avize acordate pentru documentatii tehnice referitoare la monumente istorice – categoria B, zone de
protectie si zone construite protejate – monumente categoria B 

nr. documentații înregistrate /
nr. avize favorabile

 11(anual)

IANUARIE
1. PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  GALAȚI  -
„Reabilitare conducte de apă potabilă OL DN 600
mm  +  OL  Dn  200  pe  str.  Domnească,  tronson
cuprins între str. Nicolae Gamulea și str. Gării din
municipiul  Galați  -  monument  istoric  ,,Ansamblul
urban Strada Domnească”, cod GL-II-a-B-03010 și
zona construită protejată ZIR 3 - „Ansamblul urban
construit în lungul Str. Domnească” 
2. 2 persoane fizice - „Împrejmuire toate laturile și
anexă  (garaj  și  magazie)”,  din  Mun.  Tecuci,  str.
Galați,  nr. 20A -  zona de protecție  -  GL-II-m-B-
03110 - Casa Hulea, GL-II-m-B-03102 - Casă, GL-
II-m-B-03106 - Fosta Prefectură a jud. Tecuci, GL-
II-m-B-03104 - Casă;
FEBRUARIE
1. U.A.T. com. Nicorești - „Sediu serviciu voluntar

Consolidare, restaurare,
reabilitare, punere în
valoare şi orice alte

intervenţii
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pentru  situații  de  urgență  în  mediul  rural”,  Com.
Nicorești  -  T11,  P79,  P80,  zona  de  protecție  a
monumentului  istoric  cu  codul  GL-II-a-B-03088
Ansamblul Bisericii „Sf. Nicolae” - Banu.
2.  I.S.U.J.  „General  Eremia  Grigorescu”  Galați  -
„Creșterea  performanței  energetice  a  clădirilor  cu
destinația  de  pavilion  administrativ  I.S.U.J.  Galați
(Detașamentul de pompieri)”, Str. Mihai Bravu nr.
36, mun. Galați, Z.I.R. 2 - cf. P.U.Z. Zone construite
protejate.
3.  Biblioteca  Județeană  „V.A.  Urechia”  Galați  -
„Echipament  Drop  Box  -  Biblioteca  Județeană
„V.A.  Urechia”  Galați”,  Str.  Mihai  Bravu  nr.  16,
monument  istoric  cu   codul   GL-II-m-B-03057-
Palatul Comisiei Europene a Dunării.
4.  S.C.  Montana  S.R.L.  -  „P.U.D.  -  Locuință  de
serviciu  și  împrejmuire”,  Str.  Domnească  nr.  117,
Z.I.R.  3,  S.I.R.  3c  -  Ansamblul  urban  str.
Domnească
5.  S.C.  ECO  WORLD  PRODUCTION  S.R.L.-
„Construire  stație  de  sortare  deșeuri  reciclabile  și
branșare  la  utilități”,  str.  Brăilei  nr.  356,  mun.
Galați, Z.I.R. 24 - Situl arheologic de la Tirighina-
Barboși.
6.  S.C.ELENOR  S.R.L.  -„Construire  anexă
agricolă”,  comuna  Tulucești,  extravilan  sat
Tulucești   T27,  P375/10-25,  lot  1,  nr.  cadastral
108333,  jud  Galați  -  zona  de  protecţie  a
monumentului  istoric  Situl  arheologic  de  la
Vânători, punct „Amiral”- sec. IV d. Hr. - XVI, poz.
93, cod GL-I-s-B-02998, înscris în L.M.I./2015.
7. S.C. RCS & RDS S.A.- „Construire  canalizație
subterană  fibră  optică  pentru  furnizare  de
televiziune,  cablu,  internet  și  telefonie  în  comuna
Șendreni,  jud.  Galați”  zona  de  protecție  a
monumentelor istorice: GL-I-m-A-02974.03 - Valul
lui Traian - sat Șerbeștii Vechi, com. Șendreni; GL-
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I-m-A-02974.04 - Valul lui Traian - sat Traian, com.
Braniștea;  GL-I-s-B-02994  -  Așezare  -  „Casa  lui
Secan”, pe malul de vest al bălții Mălina, la 2 km.
de sat Smârdan.
MARTIE
-  Universitatea  „Dunărea  de  Jos”  din  Galați  -
„Reabilitarea  corpurilor  SA,  SB,  SC,  SD,  SE,  ale
Universității  „Dunărea  de  Jos”   din  Galați,
amplasate  în  zona  de  protecție  a  monumentului
istoric „Institutul Notre Dame de Sion”, ce figurează
în L.M.I./2015 la poziția 133, cu codul GL-II-m-B-
03034”.
APRILIE
-  S.C.  IAN  INTERTOP  S.R.L.  –  „Consolidare,
restaurare,  reamenajare cu schimbare  de destinație
din  locuință  în  spațiu  de  cazare  și  alimentație
publică”  a  monumentului  istoric  ce  figurează  în
L.M.I./2015  la  poziția  126,  cu  codul  GL-II-a-B-
03028, Mun. Galați, str. Domnească nr. 81;
MAI
-  persoană fizică – „Imobil P+3E, cu destinația de
prestări servicii, sediu firmă și locuințe de serviciu”,
str. 1 Decembrie 1918 nr. 48, mun. Tecuci, zona de
protecție a 204. GL-II-m-B-03093 - Hanul Goleri și
205. GL-II-m-B-03094 - Vila Maria Șendrea;

Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii,

OMC nr. 3037 din 20 iulie 
2020 pentru aprobarea 
procedurii privind 
notificarea prealabilă şi 
emiterea acordului scris

13.Avize acordate pentru documentatii privind lucrarile de intretinere si reparatii curente – monumente
categoria A

1. nr. documentații 
înregistrate: 1
2. nr. avize favorabile: 0
3. nr. respingeri: 0
4. alte documente - adrese 
solicitare completări - 1

IANUARIE
4.alte documente - adrese solicitare completări - 1
1. RDS&RCS S.A.- „Construire canalizație 
subterană fibră optică pentru furnizare de servicii de
televiziune prin cablu, internet și telefonie în 
comuna Șendreni, județul Galați”- zona de protecție 
„Valul lui Traian” - GL-I-m-A-02974.03;

14.Acorduri scrise/comunicări emise/redactate  în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate  cu OMC nr. 3037 din 20 iulie 2020
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pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris
1. nr. documentații 
înregistrate: 13(anual)
2. nr. acorduri favorabile: 
13(anual)
3. nr. respingeri:  0
4. alte documente (puncte de 
vedere, adrese solicitare 
completări)- 1

IANUARIE
1. nr. documentații înregistrate: 1

În luna ianuarie a fost înregistrată o singură 
Notificare prealabilă, însoțită de documentația 
aferentă, înregistrată cu nr. 104/28.01.2022, din 
partea Primăriei Municipiului Galați, cu privire la 
„Schimbare destinație din  sală sport (construcția 
C4) în sală de festivități - fără modificări 
constructive” la monumentul  GL-II-m-B-03002 - 
Școală tip „Spiru Haret”, azi Colegiu „Vasile 
Alexandri” - str. Nicolae Bălcescu nr. 41, acordul 
fiind emis în luna februarie.
FEBRUARIE

2. nr. acorduri favorabile:  1
- ACORD SCRIS Nr. 1 / 01.02.2022 cu privire la 
Notificarea prealabilă nr. 104/28.01.2022 din partea 
Primăriei Municipiului Galați, cu privire la 
„Schimbare destinație din  sală sport (construcția 
C4) în sală de festivități - fără modificări 
constructive” la monumentul  GL-II-m-B-03002 - 
Școală tip „Spiru Haret”, azi Colegiu „Vasile 
Alexandri” - str. Nicolae Bălcescu nr. 41;
MARTIE
 - ACORD SCRIS Nr. 2 / 07.03.2022 cu privire la 
Notificarea prealabilă nr. 244 / 28.02.2022 -  
„Modernizare și schimbare de destinație din birouri 
(corp C1 și C6), magazin (corp C5) în școală și 
grădiniță”, având ca beneficiar S.C. STILOTERM 
S.R.L.,  str. Basarabiei, nr. 6, lot 1,   judeţul Galați,  
amplasat în zona de protecție a Ansamblului urban 
str. Domnească, înscris în L.M.I. / 2015 la poziția 
108. GL-II-a-B-03010.
- ACORD SCRIS Nr. 3 / 07.03.2022
cu privire la Notificarea prealabilă nr. 
245/28.02.2022 - „Reparații curente”, având ca 
beneficiar pe Ciubotaru Anca, str. Aleea Plopilor, 
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nr. 2,  municipiul Tecuci, judeţul Galați,  înscris în 
Lista monumentelor istorice (L.M.I.), cod* 220. 
GL-II-m-B-03108 - Casa Vornicului Tiron.
APRILIE
- ACORD SCRIS Nr. 4 / 18.04.2022 – „Igienizare 
pereți - Aula „Al. I. Cuza” - Corp M, Domnească nr.
111, cod LMI GL-II-m-B-03034 - Institutul „Notre 
Dame de Sion”, beneficiar Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galați;
MAI
- ACORD SCRIS Nr. 5 / 16.05.2022 – „Reabilitare 
P.T. - Corp P și contorizare individuală ale tuturor 
corpurilor de clădire, campus Științei,” - Corp M, 
Domnească nr. 111, cod LMI GL-II-m-B-03034 - 
Institutul „Notre Dame de Sion”, beneficiar 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
IUNIE
-ACORD SCRIS  Nr.  6  /  20.06.2022  –„Întreținere
curentă a împrejmuirii spre Strada Dommească, nr.
88”,  beneficiar Biserica  Romano-Catolică
„Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”.

- -  MUNICIPIUL  GALAȚI  –  „Conservare  Poartă
Han”,  prelungire  valabilitate  Acord  scris  nr.
10/30.08.2021;

- IULIE
- -  ACORD  SCRIS  Nr.  7  /  04.07.2022,  Reparații

curente și igienizare „Galeriile N. Mantu”, având ca
beneficiar Municipiul Galați;

- - ACORD SCRIS Nr. 8 / 11.07.2022, Igienizare și
reparații  curente,  înlocuire  casetă  firmă ,  având ca
beneficiar S.C. Librăria „Lucian Blaga”;

- -  ACORD  SCRIS  Nr.  9  /  18.07.2022,  Înlocuire
învelitoare  locuință  ,  având  ca  beneficiar  Sinescu
Georgiana-Adelina.

- AUGUST
- -  ACORD  SCRIS  Nr.  7  /  04.07.2022,  Reparații

curente și igienizare „Galeriile N. Mantu”, având ca
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beneficiar Municipiul Galați;
- - ACORD SCRIS Nr. 8 / 11.07.2022, Igienizare și

reparații  curente,  înlocuire  casetă  firmă ,  având ca
beneficiar S.C. Librăria „Lucian Blaga”;

- -  ACORD  SCRIS  Nr.  9  /  18.07.2022,  Înlocuire
învelitoare  locuință  ,  având  ca  beneficiar  Sinescu
Georgiana-Adelina.

- OCTOMBRIE
- -  ACORD  SCRIS  Nr.  10  Reparații  și  întreținere

fațade, având ca beneficiar S.C. Agrogal S.A;

5. Consultanta de
specialitate acordata

pentru protejarea
monumentelor istorice

1  5  . Monumentele pentru care s-a solicitat consultarea – tema consult  ă  rii

6 (anual) - Institutul Notre Dame de Sion, azi  Facultatea de
Mecanică, cod LMI GL-II-m-B-03034

-  Ansamblul  urban  „Str.  Nicolae  Bălcescu”,  cod
LMI GL-II-a-B-03000

- Casa Robescu,  azi  Palatul  copiilor,  mun.  Galați,
str. Mihai Bravu nr. 28, cod LMI GL-II-m-B-03058;
- Ansamblul urban Mihai Bravu 

- Casa Damian Drăgănescu, str. Domnească nr. 60

-Ne-am  deplasat  la  fața
locului  pentru  a  consilia
beneficiarul  în  legătură  cu
alegerea  paletei  de  culori
pentru  igienizarea  pereților
Aulei din corpul M, ce face
obiectul Acordului scris nr.
4/18.04.2022
- consilierea proprietarilor
imobilului din str. Arieșului
nr.  1,  ce  face  parte  din
Ansamblul  urban,  asupra
documentației  necesare
efectuării  unor  lucrări  de
igienizare,  reparații  și
înlocuire învelitoare;
-  Consultare  cu  privire  la
igienizarea unei săli de curs
- proprietarul imobilului de
la  nr.  2  a  fost  consiliat  în
legătură  cu  efectuarea
lucrărilor  de  igienizare  a
gardului proprietării;
- consiliere privind procesul
de  avizare  al  lucrărilor
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proprietarului  imobilului
monument  istoric  din  str.
Domnească nr. 60;

6.
Exercitarea dreptului de

preemptiune
 
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata

OMC 2118/07.03.2007 – 
Metodologie privind 
exercitarea dreptului de 
preemptiune al statului 
roman...

16. Monumentele istorice/imobile din zone protejate pentru care s-a solicitat exercitarea dreptului de 
preemptiune   

 10 (anual) 1. Ansamblul urban „Strada Mihai Bravu”, cod 
LMI/2015 GL-II-a-B-03056 - mun. Galați, str. 
Mihai Bravu nr. 2;
2. situl arheologic de la Vânători, punct „La 
Jorical”, cod LMI/2015 GL-I-s-B-02997, teren 
situat în extravilanul com. Vânători, jud. Galaţi, 
identificat cu număr cadastral 113283, înscris în 
cartea funciară nr. 113283 - teren 38495 mp.
3. situl arheologic Necropola tumulară, cod 
LMI/2015 GL-I-s-B-02972, teren situat în 
intravilanul mun. Galaţi, jud. Galaţi, identificat cu 
număr cadastral 114140, înscris în cartea funciară 
nr.114140 — teren 5000 mp. (din acte), 5006,63 
(măsurat);
4. Imobil situat pe str. Domnească nr. 83, în 
Ansamblul urban „Strada Domnească”, cod LMI 
2015 GL-II-a-B-03010;
5. Adresă MIRICĂ C.A. IMPEX S.R.L. - pentru  
imobil str. Traian nr. 114, mun. Galați;

6.Adresă BUDEI POMPILIU GEORGEOS - pentru 
imobil str. Traian nr. 114, mun. Galați;
7.Un nr. de cinci apartamente situate situate în 
imibilul monument istoric „Casă”, cod GL-II-m-B-
03042, str. Eroilor nr. 8, mun. Galați;
7. Adresă ICHIM ZONIA - Informații privind lipsa 
de necesitate pentru exercitarea dreptului de 
preemțiune al statului imobil str. Plugului nr. 39A,  
mun. Galați;
8. Casa Cavalioti, cod GL-II-m-B-03046 situat în 

- neexercitare a dreptului de
preemțiune pentru 
proprietar persoană fizică;
- neexercitare a dreptului de
preemțiune pentru 
proprietar persoană fizică;

- neexercitare a dreptului de
preemțiune pentru 
proprietar persoană fizică;

- neexercitare a dreptului de
preemțiune pentru 
proprietar persoană fizică;
- informații privind lipsa de 
necesitate pentru exercitarea 
dreptului de preemțiune al 
statului;
- informații privind lipsa de 
necesitate pentru exercitarea 
dreptului de preemțiune al 
statului;

- informații privind lipsa de 
necesitate pentru exercitarea 
dreptului de preemțiune al 
statului;
- neexercitarea dreptului de 
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Galaţi, str. Maior Iancu Fotea, nr. 2 bis
9.  MURGULEȚ IONEL-  teren intravilanul mun. 
Galaţi, jud. Galaţi, identificat cu număr cadastral  
126020, înscris în cartea funciară nr. 126020 — 
teren 5000 mp., parte componentă a sitului 
arheologic Necropola tumulară, având drept cod 
LMI/2015 GL-I-s-B-02972.

preempțiune;
- neexercitarea dreptului de 
preempțiune

7.
Respectarea prevederilor
legale privind protejarea
si punerea in valoare a
monumentelor istorice

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata

Hotararea  de  guvern  nr.
1430/2003  privind
aprobarea  Normelor
metodologice  privind
situatiile  in  care
Ministerul  Culturii  si
Cultelor,  respectiv
autoritatile  administratiei
locale,  contribuie  la
acoperirea  costurilor
lucrarilor  de  protejare  si
de  interventie  asupra
monumentelor istorice

1  7  . Verificarea respectarii obligatiilor proprietarilor/administratorilor de monumente si ale autoritatilor 
administratiei publice locale

3 (anual) IULIE
1. Recepție la terminarea lucrărilor efectuate la 
imobilul monument istoric Spitalul Municipal 
„Elisabeta Doamna”, str. Traian 290, cod LMI GL-
II-m-B-03072
2. Control efectuat la imobilul monument istoric, cu 
cod LMI GL-II-m-B-03042, Casă, str. Eroilor nr. 8;
3. Revenire Academia Română cu privire la starea 
de conservare a monumentelor istorice  „Conacul 
poetului Costache Conachi”, înscris în LMI 2015 cu
codul GL-IV-m-B-03148 și „Poarta conacului 
poetului Costache Conachi”,  înscris în LMI 2015 
cu codul GL-II-m-B-03123

- Proces verbal nr. 
155886/28.07.2022

- au fost ridicați martori 
foto.

1  8  . Colaborari cu autoritatile publice locale si centrale in activitatea de protectie a monumentelor istorice

 25 (anual) IANUARIE
1. În urma colaborării  cu INP, în luna ianuarie  au
fost realizate  și  înaintate  completările  solicitate  de
către CNMI - Secțiunea evidență, în vederea clasării
de urgență a imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr.
17 ;
2. IPJ  Galați  -  adresă  solicitare  și  răspuns  privind
executarea  a  27  lucrări  de  construire  în  zone
construite  protejate,  fără  solicitarea  avizului
instituției noastre.
MAI
- În contextual colaborării cu Poliţia Locală Galaţi -
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Serviciul  disciplina  în  construcţii,  afişaj  stradal  și
protecţia mediului, s-a efectuat o sesizare cu privire
la  lucrări  efectuate  fără  aviz  -  modificare  finisaje
fațadă și înlocuirea tîmplăriei la imobilul din str. Al.
I.Cuza  nr.  73,  imobil  aflat  în  Zona  Istorică  de
Referință (ZIR) 4, cf. PUZCP;
-  Informare  asupra  statutului  de  Ansamblu  urban
„Str. Eroilor”, înscris în L.M.I. 2015, poz. 139, cod
GL-II-a-B-03040,  parte  din  ZIR  9,  SIR  9A   -
Ansamblul  reprezentativ  situat  de-a  lungul  străzii
Nicolae Bălcescu, conform P.U.Z. - Zone construite
protejate  din  municipiul  Galați,  pentru  imobilele
aflate  în  proprietatea  C.J.  Galați,  situate  pe  str.
Eroilor, nr. 13A și 16;
IULIE
- Primăria Galaţi - nominalizare membru în comisia
de  recepţie  la  terminarea  lucrărilor  la  investiţia
,,Reabilitare  zona istorică  -  Reabilitare  imobil  str.
Domnească nr. 58”;
- Au fost desemnați membrii CAT APM.
- A fost făcută sesizare către Poliția Locală Galați -
Serviciul  Disciplina  în  construcții,  afișaj  stradal,
protecția mediului cu privire la lucrări executate fără
aviz în ZIR 7, str. Brăilei nr. 12.
-  Solicitare  către  Primăria  Municipiului  Galați  cu
privire  la  înființarea  unui  grup  de  lucru  pentru
Reactualizare  PUZ-  Zone  construite  protejate
Municipiul Galați.
- A fost  eliberată  o adeverință  pentru OCPI Casei
Corpului  Didactic  în  vederea  înscrierii  calității  de
monument istoric a imobilului din str. Gării nr. 35 în
cartea funciară.
AUGUST
-ADMINISTRAȚIA  NAȚIONALĂ  A
REZERVELOR  DE  STAT  ȘI  PROBLEME
SPECIALE,  Direcția  Generală  Probleme  Speciale,
Structura  Teritorială  Pentru  Probleme  Speciale
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Galaţi  -  înaintare  situație  „Clădiri  şi  monumente
importante din patrimoniul naţional”.
SEPTEMBRIE
-  Direcția  Județeană  pentru  Cultură  Buzău,
Secretariatul  CZMI  nr.  10  Buzău  -  solicitare
reanalizare  dosar  „Desființare  Corp  C1,  str.
Domnească 101”.
-  Revenire  Poliția  Locală  Galați  -  Serviciul
Disciplina  în  construcții,  afișaj  stradal,  protecția
mediului cu privire la lucrări executate fără aviz în
ZIR 7, str. Brăilei nr. 12.
-  Revenire  Poliția  Locală  Galați  -  Serviciul
Disciplina  în  construcții,  afișaj  stradal,  protecția
mediului  cu  privire  la  lucrări  executate  fără  aviz
Fraternității nr. 7; 
- Adresă Poliția Locală Galați - Serviciul Disciplina
în  construcții,  afișaj  stradal,  protecția  mediului  cu
privire la lucrări executate fără aviz str. Domnească
nr. 107;
OCTOMBRIE
-  Comunicare  către  Primăria  Galați  a  deciziei  de
clasare  a  corpului  C1  din  imobilul  situat  în  str.
Nicolae Bălcescu nr. 17, mun. Galați;
- desemnare reprezentant pentru a participa în juriul
concursului de dosare pentru proiectul de amenajare
a  parcului  din  str.  Domnească  55,  organizat  de
Primăria Galați.
NOIEMBRIE
-  Adresa  Primăria  mun.  Galați  pv.  dreptul  de
administrare  imobil  monument  istoric-  Şcoală  tip
Spiru Haret, în care funcționează Colegiul Național
Vasile Alecsandri;
-  adresa  MC  DPC  inaintare  raport  Diagnostic
arheologic EWE Frumușița;
-adresă Primăria  mun.  Galați  pv. desemnarea unui
membru în comisia de recepție a lucrărilor la Cavoul
roman;
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-participare la lucrările Grupului de lucru organizat
actualizarea  PUZ-  Zone  construite  protejate
Municipiul Galați;
-adresă către Primăria municipiului Galați și Quattro
Design cu pv la respectarea normelor de întocmire a
PUZ CP;
- adresă de înaintare documente necesare întocmirii
PUZ CP de către Quattro Design;
DECEMBRIE
- Adresa către Ministerul Educației cu pv la imobilul
situat  în  str.  Domnească  nr.  38,  monument  istoric
înscris în LMI 2015 la poz. 110, cu codul GL-II-m-
B-03012
-Adrese  de  înaintare  către  MC  -  DPC  pentru
rapoarte  de  cercetare  preventivă  DEMCAR  S.A.,
Patric Trans S.R.L. și Tumulul nr. 1 de la Cuca
-Adresă desemnare membru în comisia de recepție a
lucrărilor  efectuate  la  monumentul  istoric  Cavoul
Roman, str. Oțelarilor;

1  9  . Solicitari de finantare a interventiilor asupra monumentelor istorice gestionate in temeiul HG 1430/2003

0 -

20  . Activitatea de secretariat a comisiei zonale a monumentelor

- - Nu este cazul

21  . Litigii născute din aplicarea legislatiei privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice

6 (anual) 1. Dosar 17311/233/2020 - Citaţie din 13.01.2022 -
Stadiul procesual: Recurs
Obiectul:  Refuz  soluţionare  cerere,  DJC  Galaţi-
pârâtă; Hotărâre Civilă din 13.01.2022;
2. Dosar 222/44/2022 - Citaţie din 28.03.2022
Stadiul procesual: Revizuire - Recurs 
Obiectul:  Refuz  soluţionare  cerere  Dosar
17311/233/2020 al Curţii de Apel Galaţi ; 
3.  Dosar 14448/233/2020 - Citaţie din 31.03.2022 -
Stadiul procesual: Apel 

DJC Galaţi are încheiate
contracte de asistenţă şi

reprezentare cu un cabinet
individual de avocatură
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Obiectul: Anulare proces-verbal de contravenţie pv
seria MC nr. 9253/15.07.2020 
4. Dosar 14448/233/2020 - Răspuns la întâmpinare;
5. Dosar   -  222/44/2022  -  Citaţie  din  11.05.2022
pentru  prezentare  în  instanță  pe  data  de  14  iunie
2022;
Stadiul procesual: Revizuire - Recurs 
Obiectul:  Refuz  soluţionare  cerere  Dosar
17311/233/2020 al Curţii de Apel Galaţi; 
6. Dosar 2211/196/2020
Materia: Penal
Stadiu procesual: Fond
Obiect: Abuzul în serviciu (art.297 NCP)
Disjuns din dosarul nr. 4465/324/2018

8.

Perceperea, incasarea,
virarea timbrului

monumentelor istorice 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata

Hotararea nr. 1502/12 
decembrie 2007 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice privind 
cuantumul timbrului 
monumentelor istorice ...

22. Controlul respectarii obligatiilor de plata pentru serviciile si produsele din categoria celor prevazute la
art. 51 alin. (3) din Legea 422/2001 republicata, in cuntumul timbrului monumentelor istorice 

0 -

9.
Sistemul de management
al monumentelor inscrise

in 
Lista patrimoniului

mondial

Hotararea nr. 1268/2010
privind aprobarea

Programului de protectie

2  3  . Implicarea reprezentantului directiei de cultura in activitatea Comitetul de Organizare UNESCO (COU)
pentru elaborarea documentatiei specifice:

- - Nu este cazul

2  4  . Implicarea reprezentantului directiei de cultura in monitorizarea starii de conservare a monumentului / 
ansamblului / sitului inscris pe Lista Patrimoniului Mondial 

- - Nu este cazul
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si gestiune a
monumentelor istorice

inscrise in Lista
patrimoniului mondial

UNESCO
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata

Legea  185  din  25  iunie
2013  privind  amplasarea
şi  autorizarea  mijloacelor
de publicitate

25. Implicarea reprezentantului direcției pentru cultură în cadrul grupului de lucru inițiat de primar pentru 
delimitarea, în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi respectiv a zonelor de 
publicitate restrânsă, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate

S-a constituit Grupului de 
lucru în vederea stabilirii 
zonelor de publicitate lărgită, 
a zonelor de publicitate 
restrânsă, precum și a 
amplasamentelor și 
categoriilor mijloacelor de 
publicitate admise pentru 
fiecare dintre zone, în cadrul 
căruia a participat 
reprezentantul D.J.C. Galați, 
în ședința din 14.03.2022.

S-au făcut obiecții asupra includerii unora dintre 
străzile vizate, dar și asupra necesității includerii 
unor limitări asupra tipurilor de publicitate admise 
în vederea asigurării libertății religioase, a 
moralității și a respectării demnității persoanelor.

10. Protejarea patrimoniului
tehnic si industrial

Legea nr. 6/2008 privind 
regimul juridic al 
patrimoniului tehnic si 
industrial

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata
Legea  182/2000  privind
protejarea  patrimoniului
cultural  national  mobil,
republicata

2  6  . Identificarea, clasarea, cercetarea si punerea in valoare a bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial

- -

II. PATRIMONIU ARHEOLOGIC 
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Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii

11.

Cercetarea si protejarea
patrimoniului arheologic

Ordonanta nr. 43/2000
privind protectia

patrimoniului arheologic si
declararea unor situri
arheologice ca zone de

interes national,
republicata, 

Ordinul Ministrului Culturii
nr. 1071/2000 privind

instituirea Regulamentului
de organizare a săpăturilor
arheologice din România 

(30 iunie 2000)

Ordinul Ministrului Culturii
nr. 2518/04.09.2007 –

Metodologia de aplicare a
procedurii de descarcare de

sarcina arheologica

Ordinul Ministrului Culturii
nr. 2178 din 17 martie 2011

privind modificarea şi
completarea Procedurii de
acordare a autorizaţiilor

pentru cercetarea
arheologică, aprobată prin

OMC nr. 2.562/2010
Standarde si Proceduri in

arheologie 

2  7  . Controlul respectarii autorizatiilor de cercetare/sapatura arheologica, a Regulamentului sapaturilor 
arheologice din Romania si a Standatdelor si procedurilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala 
de competenta 

1. Număr situri arheologice 
în LMI - 96
2. Număr situri arheologice 
înscrise în RAN - 238
3. Număr situri arheologice 
înregistrate în eGISpat/alt 
sistem de evidență gestionat 
de către direcție
4. Nr. autorizații emise de 
către MC pentru: 
a. cercetare arheologică 

sistematică: 1
b. supraveghere 

arheologică: 14
c. cercetare arheologică 

preventivă: 9
d. diagnostic arheologic: 7
e. utilizare detectoare: 1

MAI
b. supraveghere arheologică: 1
- Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” , arhg. Paul 
Ciobotaru ptr. Proiectul „Demolare și reconstruire 
secție de pompieri Tecuci, jud. Galați, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 27A
c. cercetare arheologică preventivă: 1
- Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați, arhg.
Adrian-Ionuț Adamescu, pentru obiectivul „Casa 
Cuza Vodă”, cod LMI GL-II-m-B-03007
IUNIE
c. supraveghere arheologică: 1
-  Muzeul  de  Istorie  „Paul  Păltănea”  din  Galați,
Exploatare  terasa superioară a râului Siret, loc. Bucești,
com. Ivești;
d.diagnostic arheologic: 3
-  Muzeul  de  Istorie  „Teodor Cincu”,  Identificarea
posibilelor  situri  arheologice  în  extravilanul  com.
Munteni;
- Muzeul  de  Istorie  „Paul  Păltănea”  din  Galați,
Reactualizare PUG com. Frumușița;
-  Muzeul  de  Istorie  „Paul  Păltănea”  din  Galați,
Identificarea  potențialului  arheologic  pe  un traseu  de
racordare în com. Schela, Smârdan, Cuca, Rediu, Pechea,
Cuza Vodă și Slobozia Conachi;
IULIE
4.diagnostic arheologic: 1
-  Muzeul  de  Istorie  „Paul  Păltănea”  din  Galați,  arhg.
Gabriel  Jugănaru,  pentru  identificarea  potențialului
arheologic  al  unui  traseu  de  racordare  în  com.  Cuca,
Frumușița, Smârdan;
AUGUST
c.cercetare arheologică preventivă: 2
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Legea nr. 17/2014 privind
unele măsuri de

reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor

agricole situate în
extravilan .....

Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în
administrare terenuri
proprietate publică şi
privată a statului cu
destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului

Ordinul nr. 125 din 15
februarie 2011 pentru

modificarea şi completarea
Instrucţiunilor privind

eliberarea permiselor de
exploatare, aprobate prin

Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru

Resurse Minerale nr.
94/2009

Legea minelor nr. 85 din 18
martie 2003

-  Muzeul  de  Istorie  „Paul  Păltănea”  din  Galați,  arhg.
Gabriel  Jugănaru,  pentru  S.C.  DEMCAR  SRL  -
Tirighina - Barboși;
-  Muzeul  de  Istorie  „Paul  Păltănea”  din  Galați,  arhg.
Gabriel Jugănaru, pentru S.C. PATRIC TRANS SRL -
Tirighina - Barbosi;
e.utilizare detectoare: 1
- O solicitare respinsă deoarece solicitantul dorea să facă
teledetecție  în  zona  Porții  de  han  turcesc,  monument
istoric cu codul GL-II-m-B-03039;
SEPTEMBRIE
b.supraveghere arheologică: 9
- Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, pentru S.C. Consal
Trade Carera S.R.L. - Amenajare iaz piscicol Nicorești
 - Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați, pentru
Primăria Municipiului Galați, Modernizare loc de joacă
Cartier Micro 19 (Cartierul Dunărea);
OCTOMBRIE
supraveghere arheologică: 4
-    697/28.10.2022, Șantier: Înlocuire conductă gaz între
Sonda 228 și 216 Matca nord.
Adresa:  Extravilanul  comunei  Munteni.,  Punct:  Sonda
216 (nr. cad. 1279) - sonda 144 (nr. cad. 1271) - sonda
228 (nr. cad. 1263).
Tip beneficiar: Muzee orăşeneşti
Perioada desfășurare: noiembrie 2022 - martie 2023
-     682/19.10.2022, Șantier: Statie de transfer și stație de
compostare  Tecuci,  Cod  RAN:  75212.06,  Tarla  73,
parcela  270,  municipiul  Tecuci,  județul  Galați  (nr.
cadastral 116228), Punct: Zona de sud a punctului Rateș
II;  Tip  beneficiar:  Autorităţi  publice  locale;  Perioada
desfășurare: octombrie 2022-octombrie 2023
-              660/17.10.2022, Șantier: 
Lucrări  amenajare  iaz  piscicol  Mălureni,  Extravilan
comuna Nicorești,  județul  Galați,  Punct:  Tarlaua T 63,
parcela  P543/1,  Tip  beneficiar:  Muzee  orăşeneşti;
Perioada desfășurare: septembrie 2022- octombrie 2023
-     658/13.10.2022,  Șantier:  Pietruire  drumuri  de
exploatare  com.  Dragănești,  jud.  Galați,  Adresa:
Extravilanul comunei Drăgănești, Punct: DE 249: Baraj
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Corozel-Pădurea Ocolului -Pădurea Conacului -Fântâna
lui Panait.
Tip beneficiar: Muzee orăşeneşti
Perioada desfășurare: octombrie 2022 - februarie 2023
c.cercetare arheologică preventivă: 1
-       411/19.10.2022,  Șantier:  Cuca,  Tumulii  1 și  8,
Punct:  Platoul  Arcari;  Tip  beneficiar:  Firme  private,
Perioada desfășurare: octombrie martie 2023;
d.diagnostic arheologic: 1
-     655/13.10.2022,  Județ:  GALAŢI  Localitate:
BRĂHĂŞEŞTI
Perioadă  desfășurare:  octombrie  -  decembrie  2022
(17.10.2022 - 30.12.2022)
Zona: Intravilanul și extravilanul comunei Brăhășești.
NOIEMBRIE
supraveghere arheologică: 1
-  803/29.11.2022 Șantier: Șendreni-Intravilan, Valul lui
Traian,  Cod  RAN:  75141.01,  Cod  LMI:  GL-I-m-A-
02974.03,  Adresa:  Str.  Dudului,  Punct:  Intravilan
Serbeștii Vechi
Tip beneficiar: Firme private
Perioada desfășurare: decembrie 2022-decembrie 2023
cercetare arheologică preventivă: 3
-  470/29.11.2022,  Șantier:  Reabilitare  energetică  Sala
Popular,  Cod  LMI:  GL-II-m-B-03113,  Adresa:  str.  13
Septembrie,  localitatea  Tecuci,  județul  Galați,  Punct:
Între Biblioteca Municipală (monument  istoric)  și  Sala
Popular
Tip beneficiar: Muzee orăşeneşti
Perioada desfășurare: Decembrie 2022
- 459/28.11.2022, Șantier: Situl arheologic de la Bărboși-
Galați, Cod RAN: 75105.04, Cod LMI: GL-l-s-A-02971,
Adresa:  Galați,  punct  1-  Str.  Brăilei,  Nr.332A,  T184,
P1299/1,  P1,  Nr.  Cadastral  104613  și  punct  2  -  Str.
Brăilei, Nr.257A, T196, P1344/1, Nr. Cadastral 110756,
Municipiul  Galați,  Județul  Galați,  Punct:  RIONE  Tip
beneficiar: Firme private
Perioada desfășurare: noiembrie-decembrie 2022
-  442/15.11.2022,  Șantier:  Situl  arheologic  de  la
Negrilești-  „Curtea  Școlii”,  Cod  RAN:  75285.01,
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Adresa: Comuna Negrilești, sat Negrilești, județ Galați,
Punct: Grădiniță
Tip beneficiar: Autorităţi publice locale;
diagnostic arheologic: 1
-  732/15.11.2022,  Județ:  GALAŢI  Localitate:
BĂNEASA
Perioadă desfășurare: noiembrie 2022-februarie 2023
Zona: UAT Băneasa;

28. Avizarea lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator

0 -

29. Documentaţii analizate în vederea avizării lucrărilor ce urmeaza a fi efectuate in zonele cu patrimoniu 
arheologic

 453(anual) IANUARIE
În urma colaborării cu APM, au fost analizate și     
s-au emis puncte de vedere ale D.J.C. Galați pentru 
un număr de 37 de documentații.
FEBRUARIE
În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-a 
emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 39 de documentații.
MARTIE
În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-a 
emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 44 de documentații
APRILIE
În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-a 
emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 37 de documentații.
MAI
În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-a 
emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 31 de documentații.
IUNIE
În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-a 
emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
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număr de 36 de documentații.
IULIE
- În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-
a emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 52 de documentații.
AUGUST
- În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-
a emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 28 de documentații.
SEPTEMBRIE
- În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-
a emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 58 de documentații.
OCTOMBRIE
- În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-
a emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 42 de documentații.
NOIEMBRIE
- În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-
a emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 27 de documentații.
DECEMBRIE
- În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-
a emis punct de vedere al D.J.C. Galați pentru un 
număr de 22 de documentații.

30. Supravegherea de specialitate a lucrarilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice 
intamplatoare

0 -

31. Verificarea și gestiunea situațiilor în care au apărut zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător

32. Acte cu caracter administrativ emise in temeiul  art. 5, alin. 3, 5, art. 6, alin. 5 din L. 43 / 2001; OMC 
2518/2007 de aprobare a Metodologiei de aplicare a procedurii de descarcare de sarcina arheologica, art. 
19-24; art. 5 din Ordinul ANRS nr. 125/2011; art. 11 din   Legea minelor nr. 85 din 18 martie 2003  : 

Categorii: IANUARIE
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1. număr de solicitări de 
întervenție în zone cu 
patrimoniu arheologic:  

40 (anual)

2. certificate de descarcare 
de sarcina arheologica - 

3 (anual)

3. avize favorabile cu 
supraveghere arheologică: 

45 (anual)

4. avize favorabile cu 
diagnostic arheologic -   

3 (anual)

5.avize negative - 0

6. respingeri - 0

7. număr solicitări de 
emitere a avizelor în temeiul
Legii minelor/avize 
acordate:  4(anual)

8. alte documente cu 
caracter administrativ emise

1(anual)

1. număr de solicitări de întervenție în zone cu
patrimoniu arheologic: 4

1. RDS&RCS S.A. -  „Construire canalizație 
subterană fibră optică pentru furnizare de servicii de
televiziune prin cablu, internet și telefonie în 
comuna Șendreni, județul Galați”;
2. S.C. GEX ELECTRIC S.R.L. -„Amenajare Parc 
Fotovoltaic Tirighina”;
3. S.C. DANLAU STONE S.R.L. IVEȘTI - pentru 
lucrările de exploatare a nisipului şi pietrişului din 
perimetrul temporar de exploatare Iveşti T 26, 
judeţul Galaţi;
4.  RDS&RCS S.A. - „Construire canalizație 
subterană fibră optică pentru furnizare de servicii de
televiziune prin cablu, internet și telefonie în 
comuna Piscu, județul Galați”;

3.avize favorabile cu supraveghere arheologică: 2
1. RDS&RCS S.A. - „Construire canalizație 
subterană fibră optică pentru furnizare de servicii de
televiziune prin cablu, internet și telefonie în 
comuna Piscu, județul Galați”;
2. S.C. DANLAU STONE S.R.L. IVEȘTI - 
pentru lucrările de exploatare a nisipului şi 
pietrişului din perimetrul temporar de exploatare 
Iveşti T 26, judeţul Galaţi;
7. număr solicitări de emitere a avizelor în temeiul

Legii minelor/avize acordate: 1
1. S.C. DANLAU STONE S.R.L. IVEȘTI - 
pentru lucrările de exploatare a nisipului şi 
pietrişului din perimetrul temporar de exploatare 
Iveşti T 26, judeţul Galaţi; 
FEBRUARIE

1. număr de solicitări de întervenție în zone cu
patrimoniu arheologic: 6

- S.C. ECO WORLD PRODUCTION S.R.L.- 
„Construire stație de sortare deșeuri reciclabile și 
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branșare la utilități”, str. Brăilei nr. 356, mun. 
Galați, Z.I.R. 24 - Situl arheologic de la Tirighina- 
Barboși.
- S.C.ELENOR S.R.L. -„Construire anexă agricolă”,
comuna Tulucești, extravilan sat Tulucești  T27, 
P375/10-25, lot 1, nr. cadastral 108333, jud Galați - 
zona de protecţie a monumentului istoric Situl 
arheologic de la Vânători, punct „Amiral”- sec. IV 
d. Hr. - XVI, poz. 93, cod GL-I-s-B-02998, înscris 
în L.M.I./2015.
- CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI -  
„Reabilitarea și modernizarea drumului 
infrastructurii de transport regional pe tronsonul 
funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - 
DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25” 
din  jud. Galați - situl arheologic și zona de protecție
a „Valului lui Traian” - monument istoric ce 
figurează în L.M.I. 2015 la poziția 84, cu codul GL-
II-m-A-02974.03/04
- S.C. RCS & RDS S.A.- „Construire canalizație 
subterană fibră optică pentru furnizare de 
televiziune, cablu, internet și telefonie în comuna 
Șendreni, jud. Galați” zona de protecție a 
monumentelor istorice: GL-I-m-A-02974.03 - Valul 
lui Traian - sat Șerbeștii Vechi, com. Șendreni; GL-
I-m-A-02974.04 - Valul lui Traian - sat Traian, com.
Braniștea; GL-I-s-B-02994 - Așezare - „Casa lui 
Secan”, pe malul de vest al bălții Mălina, la 2 km. 
de sat Smârdan.
- CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI - 
„Reabilitarea și modernizarea drumului 
infrastructurii de transport regional pe drumul 
județean DJ 240” din  jud. Galați.
- ORANGE ROMÂNIA S.A. - „Instalare traseu 
aerian fibră optică (rețea FTTH) pe stâlpii SDEE 
Muntenia Nord S.A. și noi proiectați în com. 
Șendreni, jud. Galați” - zona de protecție a 
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monumentului istoric „Valul lui Traian”, ce 
figurează în L.M.I./2015 cu codul GL-I-m-A-
02974.03/04 și a sitului arheologic „Necropola de 
incinerație - sec. IX-X”;
2. certificate de descărcare de sarcina arheologică 
- 1/2022, privind un teren situat în Z.I.R.24 - „Situl 
arheologic de la Barboși, Galați”, conform P.U.Z. 
C.P. municipiul Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 
63/26.02.2015 pentru S.C. ECO WORLD 
PRODUCTION S.R.L.- „Construire stație de sortare
deșeuri reciclabile și branșare la utilități”, str. 
Brăilei nr. 356, mun. Galați;
3.avize favorabile cu supraveghere arheologică: 6

- ORANGE ROMÂNIA S.A. - „Instalare traseu 
aerian fibră optică (rețea FTTH) pe stâlpii SDEE 
Muntenia Nord S.A. și noi proiectați în com. 
Șendreni, jud. Galați” - zona de protecție a 
monumentului istoric „Valul lui Traian”, ce 
figurează în L.M.I./2015 cu codul GL-I-m-A-
02974.03/04 și a sitului arheologic „Necropola de 
incinerație - sec. IX-X”.
- S.C.ELENOR S.R.L. -„Construire anexă agricolă”,
comuna Tulucești, extravilan sat Tulucești  T27, 
P375/10-25, lot 1, nr. cadastral 108333, jud Galați - 
zona de protecţie a monumentului istoric Situl 
arheologic de la Vânători, punct „Amiral”- sec. IV 
d. Hr. - XVI, poz. 93, cod GL-I-s-B-02998, înscris 
în L.M.I./2015.
-  S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L. „Stație electrică 
de transformare MT/110KV PE Pechea și 
organizare de șantier” în extravilanul com. Pechea, 
jud. Galați.
- CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI -  
„Reabilitarea și modernizarea drumului 
infrastructurii de transport regional pe tronsonul 
funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - 
DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25” 
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din  jud. Galați - situl arheologic și zona de protecție
a „Valului lui Traian” - monument istoric ce 
figurează în L.M.I. 2015 la poziția 84, cu codul GL-
II-m-A-02974.03/04.
- S.C. RCS & RDS S.A.- „Construire canalizație 
subterană fibră optică pentru furnizare de 
televiziune, cablu, internet și telefonie în comuna 
Șendreni, jud. Galați” zona de protecție a 
monumentelor istorice: GL-I-m-A-02974.03 - Valul 
lui Traian - sat Șerbeștii Vechi, com. Șendreni; GL-
I-m-A-02974.04 - Valul lui Traian - sat Traian, com.
Braniștea; GL-I-s-B-02994 - Așezare - „Casa lui 
Secan”, pe malul de vest al bălții Mălina, la 2 km. 
de sat Smârdan.
- S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L. -  „Centrală 
electrică eoliană Suhurlui (turbine eoliene, drumuri 
interioare, racord electric turbine, platforme 
tehnologice, organizare de șantier) și servitute de 
trecere subterană/ de suprafață/ aeriană” în 
intravilanul comunelor Suhurlui și Costache Negri, 
jud. Galați.

4.avize favorabile cu diagnostic arheologic - 1
- S.C. EWE Frumușița S.R.L. - „P.U.Z. C.E. (Parc 
eolian) Frumușița”, Situri arheologice reperate și 
neinventariate. - diagnosticul va fi realizat în faza 
D.T.A.C.
MARTIE

1.număr de solicitări de întervenție în zone cu
patrimoniu arheologic: - 1

- S.C. AGRIMAT MATCA S.A -  „Adăpost pentru 
capre (600 de capete)” din com. Matca, T70, 
P692/4.

3.avize favorabile cu supraveghere arheologică:
- S.C. AGRIMAT MATCA S.A -  „Adăpost pentru 
capre (600 de capete)” din com. Matca, T70, 
P692/4.
APRILIE
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1.număr de solicitări de întervenție în zone cu
patrimoniu arheologic: - 2

- ANDREI VALENTIN - „Anexă exploatație 
agricolă din extravilanul mun. Tecuci, T86, 
P418/1”.
- COMUNA DRĂGĂNEȘTI - „Pietruire drumuri de
exploatare com. Drăgănești, jud. Galați”.
2.certificate de descarcare de sarcina arheologica

– 1
- Sit arheologic Necropola Tumulară - cod L.M.I. 
GL-I-s-B-02972, Beneficiar S.C. Metalhard Activ 
S.R.L., pentru proiect „Construire hală depozitare 
T176, P 8-9, mun. Galați, suprafața descărcată: 5079
mp;
3.avize favorabile cu supraveghere arheologică:2

- ANDREI VALENTIN - „Anexă exploatație 
agricolă din extravilanul mun. Tecuci, T86, 
P418/1”.
- COMUNA DRĂGĂNEȘTI - „Pietruire drumuri de
exploatare com. Drăgănești, jud. Galați”.
MAI
3. avize favorabile cu supraveghere arheologică: 3
- HRUBARU DANIELA - „Anexe gospodărești ale 
exploatației agricole”, extravilan com. Drăgănești, 
T28, P99/7;
- BRAT FLORIN – DANIEL - „Anexă 
gospodărească a exploatației agricole + spații 
complementare, împrejmuire, racorduri și 
branșamente”, extravilan com. Drăgănești, T45, 
P158/1/1;
- S.C. TANCRAD S.R.L. - amenajare exploatare 
agregate minerale în terasă cu redarea terenului în 
circuitul agricol prin taluzare, copertare parțială și 
nivelare în condițiile de exploatare, în extravilanul 
com. Șendreni, sat Movileni, T 47/1, P 259/1/2, jud. 
Galați
4. avize favorabile cu diagnostic arheologic – 1
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-  3 persoane fizice - „PUZ - Construire Centrală 
Fotovoltaică cu utilități și
anexe - Com. Munteni”, sat Munteni, T67/1, P 
3,5,6, jud. Galați;
7. număr solicitări de emitere a avizelor în temeiul 
Legii minelor/avize acordate – 1
- S.C. TANCRAD S.R.L. - amenajare exploatare 
agregate minerale în terasă cu redarea terenului în 
circuitul agricol prin taluzare, copertare parțială și 
nivelare în condițiile de exploatare, în extravilanul 
com. Șendreni, sat Movileni, T 47/1, P 259/1/2, jud. 
Galați
8.alte documente cu caracter administrativ emise:1
- 3 persoane fizice - „PUZ - Construire Centrală 
Fotovoltaică cu utilități și anexe - Com. Munteni”, 
sat Munteni, T67/1, P 3,5,6, jud. Galați;
IUNIE

3.avize favorabile cu supraveghere arheologică: 5
-  OMV PETROM S.A -  „Înlocuirea  conductei  de  gaz
între  Sonda  228 și  216 Matca  Nord”,  extravilan  com.
Munteni;
-  S.C.  PECHEA  EOLIAN  S.R.L.  -  „Racord  electric
110KV” din extravilanul com. Pechea;
-  EGNATIA  ROM  -  „Amplasare  stație  de  telefonie
mobilă  și  branșament  electric”  în  com.  Buciumeni,
extravilan sat Buciumeni, T65, P957/13;
-  PRIMĂRIA  COMUNEI  FOLTEȘTI  -  „Modernizare
drumuri de interes local în com. Foltești”
- VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L. - Perimetrul
de  exploatare  Movileni  V  –  nisip  și  pietriș,  în
extravilanul com. Movileni, sat Movileni;

7. număr solicitări de emitere a avizelor în temeiul
Legii minelor/avize acordate – 1

- VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L. - Perimetrul
de exploatare Movileni V– nisip și pietriș, în extravilanul
com. Movileni, sat Movileni;
IULIE
1. număr  de  solicitări  de  întervenție  în  zone  cu
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patrimoniu arheologic: 2
3.avize favorabile cu supraveghere arheologică: 1
-  S.C.  CORI  GRIGOS  S.R.L.  -  Lucrări  înființare  iaz
piscicol Mălureni, com. Nicorești;
4. avize favorabile cu diagnostic arheologic – 1
-ȚUCHEL  NARCISSA  –  HELENA  -  „PUZ  -
Introducere în intravilan a terenului în suprafață totală de
131.974,00  mp,  construire  bază  de  condiționare  și
depozitare cereale pe lotul cu n.c. 109970 și construire
fermă legumicolă pe lotul cu n.c. 109818”, com. Munteni
T59/P569/3 și P572/2;
7.  număr  solicitări  de  emitere  a  avizelor  în  temeiul
Legii minelor/avize acordate – 1
-  S.C.  CORI  GRIGOS  S.R.L.  -  Lucrări  înființare  iaz
piscicol Mălureni, com. Nicorești; 
AUGUST
3.avize favorabile cu supraveghere arheologică: 7

-  S.C.  GREEN  BREEZE  S.R.L.  -  „Construire  traseu
cablu  subteran  (LES  110KV)  pe  raza  comunelor
Smârdan,  Cuca,  Rediu,  Pechea,  Cuza-Vodă,  Slobozia
Conachi  și  Schela  pentru  racordare  la  S.E.N.  a  CEE
GREEN BREEZE 99.2 MW ”;
- CONDRACHE MARIAN ȘI IONELA
 -  „Anexă  agricolă  (depozit  legume-fructe  și  spațiu
cazare  personal)”,  în  extravilanul  mun.  Tecuci,  T85,
P3/9/73;
- MOISE MIHAI .-  „Anexă exploatație agricolă”,  com.
Tulucești, sat Tătarca, T81, P947/46
-   MUNICIPIUL  GALAȚI  prin  S.C.  Genymar  2008
S.R.L.  -  „Modernizare străzi  fără asfalt  din municipiul
Galați, str. Dochiei”;
-  ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.  -
„Instalare  traseu  aerian  fibră  optică  (Rețea  FTTH)  pe
stâlpi  SDEE Muntenia Nord S.A. și  noi  proiectați”,  în
com. Vânători;
-  VREJ  FLORIN  IULIAN  -   „Anexă  exploatație
agricolă”,  din  com.  Foltești,  sat  Stoicani,  nr.  cadastral
108225;
- DORINEL MIKIGAZ 2019 SRL -  „Stație distribuție
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carburanți și amplasare SKIP GPL”, din com. Nicorești,
T 120/1, P2047/2;
SEPTEMBRIE
- Sit  arheologic:  Negrilești  -  Curtea Școlii-  cod L.M.I.
GL-I-s-B-02988, beneficiar Primăria comunei Negrilești
-  U.A.T  COMUNA  VALEA  MĂRULUI  -„Locuințe
pentru  tineri,  destinate  închirierii”,  din  com.  Valea
Mărului;
-   S.C.  GREEN  BREEZE  S.R.L.  -  „PUZ  Centrală
electrică  compusă  din:  turbine  eoliene,  drumuri  acces,
platforme  montaj/întreținere,  stație  electrică  de
transformare, conductori electrici pentru interconectarea
acestora  la  stația electrică de transformare și  LES 110
KV pe raza com. Frumușița, Cuca, Smârdan”;
-  S.C.  CEREALE COLECT DISTRIBUTION S.R.L.  -
„Bază de condiționare și depozitare cereale și desființare
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7”, din com. Munteni, T59,
P569/3 și P 572/2;
-  CONSILIUL  JUDEȚEAN  GALAȚI  -  „Stație  de
compostare și stație de transfer Tecuci”;
-  U.A.T.  COMUNA GHIDIGENI   -”Demolare  clădire
existentă  și  construire  sediu  nou  SVSU”,  din
com.Ghidigeni, sat Ghidigeni;
-  U.A.T.  COMUNA  GHIDIGENI  -   ”Garaj  utilaje
Primărie”, din com.Ghidigeni, sat Ghidigeni;
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA,
SDEE  GALAȚI  prin  S.C.  DIAMSES  S.R.L.  -
”Racordarea  la  rețeaua  electrică  a  locului  de  consum
permanent autocoloana”, amplasat în com. Munteni:;
-  ZEN  GRAND  S.R.L.  -  ”Construire  stație  mixtă  de
distribuție  carburanți…”,  amplasată  în  com.  Munteni,
T145, P1133/3, 1133/4, 1133/5;
- MUNICIPIUL GALAȚI - „Consolidare versant aferent
imobile str. Al. I. Cuza ”;
OCTOMBRIE
3.avize  favorabile  cu  supraveghere  arheologică:
7(lunar) / 41(anual)
S.C.  OCTANO DOWNSTREAM  S.R.L.  -  „Construire
stație mixtă de distribuție carburanți, instalare Skid GPL,
totem, amenajare platformă spălătorie auto neacoperită,
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branșament  utilități,  împrejmuire,  amenajare  acces  la
drumul public” din comuna Munteni, T147, P1140/4/3-
supraveghere
RDS&RCS  S.A.-  „Canalizație  subterană  fibră  optică
pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet  și  telefonie  în  com.  Tudor  Vladimirescu,  jud.
Galați” - supraveghere
RDS&RCS S.A. - „Canalizație subterană fibră optică în
extravilan/intravilan  în  com.  Oancea,  sat  Slobozia
Oancea, jud. Galați”- supraveghere
RDS&RCS  S.A.  -  „Canalizație  subterană  fibră  optică
pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet  și  telefonie  în  com.  Liești,  jud.  Galați”-
supraveghere
RDS&RCS  S.A.  -  „Canalizație  subterană  fibră  optică
pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet  și  telefonie  în  com.  Ivești,  jud.  Galați”-
supraveghere
RDS&RCS  S.A.  -  „Canalizație  subterană  fibră  optică
pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet și telefonie în com. Independența, jud. Galați”-
supraveghere
RDS&RCS  S.A.  -  „Canalizație  subterană  fibră  optică
pentru  furnizare  servicii  de  televiziune  prin  cablu,
internet  și  telefonie  în  com.  Fundeni,  jud.  Galați”-
supraveghere
S.C.  CAMIS  TRANS  S.R.L.  -  Hală  service  auto  și
împrejmuire  teren”  din  comuna  Șendreni,  T60,
P326/1/1/6, lotul 1/11- supraveghere
IULIAN  NEAMȚU  -  Autorizației  de  mediu  „Sprijin
pentru  prima  împădurire  și  crearea  de  suprafețe
împădurite”, aferente Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea
zonelor  împădurite  și  îmbunătățirea  viabilității
pădurilor”,  Submăsura  8.1  „Împăduriri  și  crearea  de
suprafețe împădurite”, în com. Schela, extravilan T86/1,
P810/1/33; T86/1, P810/1/34- supraveghere
AGENȚIA  NAȚIONALĂ  DE  ÎMBUNĂTĂȚIRI
FUNCIARE - „Reabilitare infrastructură  principală din
amenajarea de irigații  Terasa Nicorești,  Tecuci,  județul
Galați” - supraveghere- supraveghere
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7.  număr  solicitări  de  emitere  a  avizelor  în  temeiul
Legii minelor/avize acordate – 1 
- S.C.  WEST STAR AGREGATE S.R.L. IAŞI lucrările
de  exploatare  a  nisipului  şi  pietrişului  din  perimetrul
Condrea aval,   judeţul  Galaţi,  situat  în  albia  minoră  a
râului Siret;
NOIEMBRIE
3.avize favorabile cu supraveghere arheologică: 3
-  DELICOTI  DORU Desființare  locuință  amplasată  în
zona de protecție a „Ansamblului urban - str.Eroilor” -
ansamblul istoric ce se află în LMI 2015 la poziția 139.
GL-II-a-B-03040 - supraveghere
-COOPERATIVA AGRICOLĂ BIOCOOP COVURLUI
„Modernizare fermă zootehnică la Cooperativa Agricolă
Biocoop  Covurlui”,  în  extravilan  sat  Fântânele,  com.
Scânteiești, jud. Galați - supraveghere
- PRIMĂRIA COMUNEI MUNTENI
„Locuințe pentru tineri, destinate închirierii - Bloc ANL,
com. Munteni, jud. Galați” - supraveghere;
DECEMBRIE
3.avize favorabile cu supraveghere arheologică: 1
- U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport
regional  pe  drumul  județean  DJ  240”,  ce  traversează
comunele:  Munteni,  Negrilești,  Ghidigeni,  Priponești,
jud. Galați;

33. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind cercetarea si protejarea patrimoniului arheologic   

0 -

34. Avize specifice acordate in baza Legii 17/2014

1. Număr solicitări 
înregistrate: 

51 (anual)
2. Număr de negații: 0
3. Nr. şi data avizului 

acordat: 
- 8/27.03; 9/07.04
- 10-14/03.06.

IANUARIE
1. număr solicitări înregistrate: 1

Situl arheologic de la Lieşti, cod RAN 76683.02, sat
Liești, com. Liești, aşezare şi necropolă;
FEBRUARIE 

3.număr avize acordate: 7
1.Situl arheologic de la Lieşti, cod RAN 76683.02, 
sat Liești, com. Liești, aşezare şi necropolă 
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- 15/15.06.
- 16-26/06.07.2022
- 27-29/07.07.2022
- 30-31/05.08.2022
- 32-37/08.08.2022
- 38/07.10.2022
- 39-40/10.10.2022
- 41/ 24.10.2022
- 42/02.11.2022
- 43/02.11.2022
- 44-46/15.11.2022
- 47-50/22.12.2022
- 51/22.12.2022

2. Zona de protecție a monumentului istoric „Valul 
lui Atanaric”, cod GL-I-m-A-02975.06, Cudalbi
3-7. Vlădești;
MARTIE

3.număr avize acordate: 1
8. Situl arheologic de la Lieşti, cod RAN 76683.02, 
sat Liești, com. Liești, aşezare şi necropolă;
APRILIE
9. Situl arheologic de la Lieşti, cod RAN 76683.02, 
sat Liești, com. Liești, aşezare şi necropolă;
IUNIE
10.-12. - sat Vlădești, com. Vlădești
13. - sat Independența, com. Independența;
14. - sat Stoicani, com. Foltești, zona de protecție a 
Valului  lui Athanaric, cod LMI GL-I-m-A-
02975.12
15. – sat Cudalbi, com. Cudalbi, zona de protecție a 
Valului  lui Athanaric, cod LMI GL-I-m-A-
02975.06 
IULIE
- 16-18 - sat Vlădești, com. Vlădești
- 19-26 - Tecuci;
- 27 – sat Cudalbi, com. Cudalbi, zona de protecție a
Valului  lui Athanaric, cod LMI GL-I-m-A-
02975.06 
- 28-29 - sat Corod, com. Corod - zona de protecție 
a Valului  lui Athanaric, cod LMI GL-I-m-A-
02975.04
AUGUST
- 30-31 - sat Vlădești, com. Vlădești;
- 32-33 - sat Liești, com. Liești;
- 34-37 - sat Brăhășești, com. Brăhășești;
- 38 - Vlădești
- 39 - 40 - Liești
- 41 - Brăhășești
NOIEMBRIE
- 42 - Galați
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- 43 - Liești
- 44 - 46 - Brăhășești
DECEMBRIE
- 47-50 - Cudalbi
- 51 - Liești

35. Dosare de preempțiune gestionate în baza Legii 17/2014

0 -

12.
Colaborarea cu ANCPI

Ordonanta nr. 43/2000
privind protectia

patrimoniului arheologic si
declararea unor situri
arheologice ca zone de

interes national,
republicata,

36. Documentatii oferite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara  pentru includerea 
zonelor cu patrimoniu arheologic reperat in planurile cadastrale si in hartile topografice -

0 -

37. Documentatii cerute si primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara  pentru 
realizarea LMI si RAN

0 -

III. PATRIMONIU CULTURAL MOBIL

Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii

13.
Gestionarea descoperirilor
intamplatoare de bunuri

culturale 
Ordonanta nr. 43/2000

privind protectia
patrimoniului arheologic si

declararea unor situri
arheologice ca zone de

interes national,
republicata,

38. Gestionarea descoperirilor de bunuri arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau 
geologice, cu caracter intamplator,    

3 (anual)
MAI
Descoperire întâmplătoare a 
unor bunuri arheologice, în 
comuna Brăhășești, punct 
„La capăt”: 
- 3 topoare-ciocan din cupru,
datate între eneoliticul târziu
și epoca timpurie a 
bronzului;
- un inel din bronz;
- două fragmente dintr-un 

-  Adrese,  către  Muzeul  de  Istorie  Galați  și
Inspectoratul  de Poliție  al  Județului  Galați,  pentru
efectuarea acțiunii de verificare a zonei cu potențial
arheologic  și   identificarea  condițiilor  în  care  au
identificare  și  instituire  zonă  de  protecție  fost
descoperite vestigiile arheologice;
- Adresă din partea Primăriei  Comunei Brăhășești,
prin  care  ne  înștiințează  despre  descoperirea
întâmplătoare, de către un cetățean al comunei;
-  Proces-verbal  de  predare  primire  bunuri
descoperite, între Primăria Brăhășești și DJC Galați;
-  Proces-verbal  identificare  și  instituire  regim  de
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vas de bronz;

Descoperire întâmplătoare a 
unei monede romane din 
bronz, între Pădurea 
Gârboavele și Pădurea 
Miloș, comuna Tulucești;
OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

Descoperire întâmplătoare a 
unui tezaur monetar, compus
din monede din alamă,
realizate în sec. al XVII-lea, 
în vremea domnitorului 
Eust(r)atie Dabija

protecție a zonei cu potențial arheologic reperat;
-  Solicitare  și  predare  bunuri  descoperite,  către
Muzeul  de  Istorie  Galați,   pentru  expertizarea
acestora,  în  vederea  întocmirii  documentației  de
clasare,  conform  prevederilor  Legii  nr.  182/2000,
actualizată şi ale H.G. nr. 886/2008, art. 9, alin. (1) ;
-  Punctul  de  vedere  și  Fișa  de  sit  arheologic,
elaborate  de  arheologul  specialist  din  cadrul
Muzeului de Istorie Galați; 
-  Adresă  înaintare  documente,  către  Institutul
Național  al  Patrimoniului,  necesare  înregistrării
sitului arheologic descoperit întâmplător „Brăhășești
- La capăt”; (Iunie)
-  Înștiințare  și  predare  monedă,  de  către
descoperitor, către DJCGL;
- Solicitare și predare bun descoperit, către Muzeul
de  Istorie  Galați,  pentru  expertizarea  acestuia,  în
vederea întocmirii documentației de clasare;
-  Adresă  către  CJGL  -  înaintare  Hotărâre  nr.
6392/27.09.2022 a Comisiei  Naționale  a Muzeelor
și  Colecțiilor  prin  care  propune  darea  în
administrare către Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”
din  Galați  a  bunurilor  arheologice  descoperite  în
com. Brăhășești; 
-  Adresă  către  CJGL  -  înaintare  Hotărâre  nr.
6392/6586/D.P.C./25.10.2022 a Comisiei Naționale
a Muzeelor și Colecțiilor prin care propune darea în
administrare către Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”
din  Galați  a  bunurilor  arheologice  descoperite  în
com. Tulucești, între Pădurea Gârboavele și Pădurea
Miloș; 
-  Proces-verbal  de  predare-primire  bunuri
descoperite,  încheiat  între  Primăria  Tecuci,  DJC
Galați, IPJ și Muzeul Tecuci;
-  Adresă  către  Ministerul  Culturii/DPC/CNMC  -
solicitare  avizare  trecere  bunuri  în  administrarea
Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci;
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DECEMBRIE - Adresă către Consiliul Local Tecuci și Muzeul de
Istorie „Teodor Cincu” Tecuci - înaintare Hotărâre
nr.  8000/22.11.2022  a  Comisiei  Naționale  a
Muzeelor și Colecțiilor prin care propune darea în
administrare  către  Muzeul  de  Istorie  „Teodor
Cincu”  din  Galați  a  bunurilor  arheologice
descoperite în mun. Tecuci;

14. Clasarea, gestionarea si
monitorizarea starii de

conservare si de securitate
a  bunurilor culturale

clasate sau susceptibile de
a fi clasate

HG nr. 886/2008 pentru
aprobarea Normelor de

clasare a bunurilor
culturale mobile

Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului
cultural national mobil –

republicata

Hotarirea 1546/2003 de
aprobare a Normelor de

conservare si restaurare a
bunurilor culturale mobile

clasate

39. Cereri de clasare inregistrate si solutionate provenind de la institutii nespecializate, persoane fizice etc

0 Nu a fost cazul

40. Inregistrari in baza de date teritoriala de evidenta a bunurilor culturale clasate .

 Bază de date teritorială de
evidență a bunurilor

culturale clasate la nivelul
județului de referință: total
1329 bunuri clasate, dintre

care: Tezaur 523, Fond
806;

 - cate inregistrari cuprinde
baza de date, cate au fost
introduse in luna/anul de

raportare

- Muzeul Județean de Istorie „Paul Păltănea” Galați:
753,  dintre  care:  Tezaur  328,  Fond  425;  ultima
clasare - 2021;
-  Muzeul  de  Artă  Vizuală  Galați:  37,  dintre  care:
Tezaur 14, Fond 23; ultima clasare - 2018;
- Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați: 83,
dintre  care:  Tezaur  15,  Fond 68;  ultima  clasare  -
2017;
-  Muzeul  de  Istorie  „Teodor  Cincu”  Tecuci:  301,
dintre care: Tezaur 166, Fond 135; ultima clasare -
2014;

Se vor face observatii daca
sunt probleme legate de
gestiunea acestei baze de
date: programul nu este

updatat la ultima versiune;

41. Instiintari asupra intentiei de schimbare a  detinatorului/detinatorilor bunului/bunurilor culturale 
clasate prin comercializare, donatie, succesiune gestionate inregistrate 

0 - Nu a fost cazul

42. Gestionarea de situatii in care sunt privatizate companii nationale, societati nationale, societati cu 
capital integral ori majoritar de stat detinatoare de bunuri culturale mobile proprietate publica   

0 - Nu a fost cazul

43  . Monitorizarea starii de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate

0 -
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4  4  . Propuneri de restaurare a bunurilor mobile clasate in tezaur aflate in institutii nespecializate/persoane
particulare.

0 - Nu a fost cazul
Comertul cu bunuri
culturale/Exportul
bunurilor culturale

Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului
cultural national mobil –

republicata
 

Hotarirea nr. 1420/2003
pentru aprobarea Normelor
privind comerţul cu bunuri

culturale mobile

 Hotarirea nr. 518/2004
pentru aprobarea Normelor

metodologice privind
exportul definitiv sau
temporar al bunurilor

culturale mobile

4  5  . Verificarea respectarii obligatiilor ce revin operatorilor economici autorizati sa comercializeze bunuri
culturale mobile

 55 (anual) Controale, consiliere şi verificări efectuate la agenţii
economici să comercializeze bunuri  culturale

mobile, verificări certificate vânzare 
Septembrie - controale cu IPJ - SIC pe linia 
prevenirii și combaterii infracțiunilor de furt și trafic
cu bunuri culturale mobile din situri arheologice;

Operatori economici:
SC Eclettico Style SRL

SC Zaraf Gal SRL
SC History Antik SRL

4  6  . Certificate de export eliberate   /   consiliere privind exportul bunurilor culturale mobile

 4 (anual) IANUARIE
Consiliere  PF  privind  exportul  bunurilor  culturale
mobile creaţie contemporană (pictură);
FEBRUARIE
Consiliere  Muzeul de Artă Vuzuală Galați  privind
exportul temporar al unui bun cultural - afiș, pentru
a participa la o expoziție la Bruxelles;
OCTOMBRIE -  Consiliere  PF  privind  exportul
bunurilor  culturale  mobile  creaţie  contemporană
(icoană);
NOIEMBRIE -  Consiliere  PF  privind  exportul
bunurilor  culturale  mobile  creaţie  contemporană
(pictură);

4  7  . Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind conservarea si protejarea patrimoniului cultural mobil   

0 -
48. Colaborari cu autoritatile publice locale si centrale  , precum şi cu persoane fizice şi juridice de drept 
privat,   in activitatea de prot  ejare   a   patrimoniului cultural mobil şi imaterial

 52 (anual) IANUARIE
- Răspuns către MC privind desfășurarea unor 
proiecte de colaborare cu Rep. Moldova;
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FEBRUARIE
- Răspuns către Primăria Brăhăşeşti privind 
intervenţii la căminul cultural din comună;
MARTIE
- Adresă către Primăria Municipiului Galați privind 
situaţia Navei-bază DELTA, care a făcut obiectul 
vânzării pentru dezmembrare şi valorificare ca fier 
vechi;
- Adresă către Ministerul Culturii - Direcția 
Patrimoniu Cultural - privind demersurile făcute în 
vederea stabilirii regimului juridic al  Navei-bază 
DELTA, din punct de vedere al protejări 
patrimoniului cultural;
- Biblioteca Judeţeană ,,V.A.Urechia” Galaţi - 
solicitare activități în contextul celebrării anuale a 
Zilei Internaţionale a Francofoniei;
- Biblioteca Franceza ,,Eugène Ionesco” - solicitare 
activități în contextul celebrării anuale a Zilei 
Internaţionale a Francofoniei;
APRILIE
- Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați - 
răspuns referitor schimbarea denumirii instituției;
- Primăria Municipiului Tecuci, Consiliul Județean 
Galați - solicitare sprijin pentru Ucraina (materiale 
pentru protejarea și salvgardarea obiectelor de 
patrimoniu cultural);
MAI
- Biblioteca Județeană „V.A.Urechia”
- Ministerul Culturii/Subsecretar de Stat - colaborare
cu minoritatea maghiară;
- Muzeul de Istorie Galați - colaborare inspectie 
descoperire Brahasesti;
- IPJ - colaborare inspectie descoperire Brahasesti;
- Muzeul de Istorie Galați - solicitare raport 
expertiza descoperiri arheologice Brahasesti;
- INP inregistrare sit Brahasesti in RAN;
- Muzeul de Istorie Galați - solicitare raport 
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expertiza moneda Diva Faustina, descoperită 
întâmplător;
IUNIE
- Institutul Național al Patrimoniului - înregistrare 
sit arheologic „Brăhășești - La capăt”, evidențiat 
întâmplător;
- Biblioteca Judeţeană ,,V.A.Urechia” Galaţi, 
Biblioteca Franceza ,,Eugène Ionesco” - aniversarea
a 30 de ani de la aderarea României la Organizația 
Internațională a Francofoniei;
- Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați - 
solicitare fișă de inventar pentru cobză, element ce 
se dorește a fi înscris în Inventarul național al 
elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial;
- Ministerul Culturii/DRIAE - cooperarea în 
domeniul cultural, al francofoniei şi al diplomaţiei 
publice;
IULIE
- Muzeul Județean de Istorie „Paul Păltănea” Galați
- Muzeul de Artă Vizuală Galați
- Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualității Creștine 
de la Dunărea de Jos
- Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați
- Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” Galați
- Biblioteca Franceza „Eugenè Ionesco”
- Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați
- Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci
- Casa de Cultura Tecuci
- Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci
- Inspectoratul Școlar Județean Galați
- Asociația „Galați, Orașul Meu”
- Asociația Mila 80
- Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Cultural
- Asociația Openhub Galați
- Pact pentru Galați 
- Ministerul Culturii - Direcția Relații Internaționale
şi Afaceri Europene -  solicitare / transmitere 
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proiectele culturale propuse a se desfășura, pe 
parcursul anului 2023,  în județul Galați, cu ocazia 
celebrării Zilei Internaționale a Francofoniei, la 
împlinirea a 30 de ani de la aderarea României la 
Organizația Internațională a Francofoniei;
AUGUST
- IPJ Galaţi - desemnare persoană să participe
la controalele/inspecţiile efectuate la unităţile 
economice în care se comercializează bunuri 
culturale mobile;
- Răspuns către o persoană fizică, la o petiție privind
achitarea tarifelor la muzeele din orașul Galați cu 
cardul bancar; Răspuns redirecționat către 
Ministerul Culturii și Consiliul Județean Galați;
SEPTEMBRIE
- răspuns către Ministerul Culturii - Direcţia 
Patrimoniu Cultural privind evenimentele culturale 
dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului, 
organizate în judeţul Galaţi;
- adresa către Ministerul Culturii - Direcţia 
Patrimoniu Cultural privind solicitare dare in 
administrare descoperiri intamplatoare;
OCTOMBRIE 
- Ministerul Culturii - Serviciul Achiziții și 
Administrativ;
- Muzeul de Istorie Galați - colaborare proiect de 
promovare a istoriei Galaţiului;
NOIEMBRIE 
- adresa către IPJ-SIC - colaborare descoperire 
întâmplătoare Tecuci;
- Adresă către Teatrul Naţional de Operă și Operetă 
„Nae Leonard” - predare 28 legitimații speciale 
prevăzute în H.G. nr. 385/2004 privind accesul 
gratuit la actul de cultură;
- Adresă către Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galați - referitor promovare cămașa cu altiță, 
element de identitate culturală în România și 
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Republica Moldova;
DECEMBRIE
- Primăria Galați;
- Consiliul Local Tecuci;
- Muzeul de Istorie Tecuci;

IV. MUZEE/COLECTII PUBLICE SI PRIVATE
 

Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii

15. Acreditarea muzeelor 

LEGE  nr.  311  din  8  iulie
2003 a  muzeelor  şi  a
colecţiilor  publice  -
Republicată*)

Ordin  MCC  nr.
2057/5.02.2007 actualizat 
pentru aprobarea
Criteriilor si normelor de 
acreditare a muzeelor si a 
colectiilor publice

Hotarirea  216/2004 pentru
aprobarea  NORMELOR
privind  autorizarea
laboratoarelor  si  a
atelierelor  de conservare si
restaurare

4  9  . Propuneri de acreditare a colectiilor publice de drept privat

0 0 Nu a fost cazul

50  .  Verificarea  periodica  a  respectarii  conditiilor  de  acreditare  a  muzeelor  si  colectiilor  publice  din
subordinea autoritatilor administratiei publice locale si a muzeelor si colectiilor publice de drept privat

0 -

51  . Verificarea periodica a respectarii conditiilor de autorizare a laboratoarelor si atelierelor de conservare
si restaurare

0 -

52  .  Contraventii  constatate  si  sanctiuni  aplicate  in  domeniul  muzeelor,  colectiilor  si  laboratoarelor  de
conservare si restaurare

0 -

V. MONUMENTE DE FOR PUBLIC

16. Identificarea, amplasarea,
clasarea si consevarea
monumentelor de for

public

53  . Evidenta monumentelor de for public 
Nr.total de monumente în 
jud. Galați: 320
- în mun. Galați: 158;
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Legea nr. 120 din 4 mai
2006 a monumentelor de for

public

- în mun. Tecuci: 27
- nr. de monumente clasate 
ca monumente istorice: 21 
- nr. de monumente 
inregistrate de la aparitia 
legii până in prezent:

Controale şi verificări pe
teren, amplasare, intervenţii,
consiliere, corespondenţă cu

autorităţile publice locale
Total: 29

MARTIE
- S-au efectuat inspecții la monumentele 
comemorative din Cimitirul Eternitatea - 26;
- S-a efectuat o inspecție la Monumentul eroilor 
evrei căzuți în Al Doilea Război Mondial, din 
Cimitirul Evreiesc; 
- S-a efectuat o inspecție la Monumentului eroilor 
căzuţi pentru apărarea Galaţiului în luptele din 7-9 
ianuarie 1918;
NOIEMBRIE 
- S-a efectuat o inspecție la Monumentul Progresul ;

Corespondență privind
protejarea monumentelor de

for public - 6

- Primăria Municipiului Tecuci - solicitare asistență 
în vederea unei inspecții la monumentele din 
Tecuci;
- Primăria Municipiului Galați - solicitare 
interzicere aplicare decorațiuni pe Statuia lui Mihai 
Eminescu pentru prevenirea degradării în timp;
- Primăria Municipiului Galați - solicitare 
îndepărtarea inscripției realizate cu vopsea roșie, pe 
soclul din  marmură al monumentului;
- Primăria Municipiului Galați - solicitare restaurare
Monumentul Progresul; 
- Redactor la ziarul „Viața liberă” din Galați - date 
referitoare la situația Monumentului eroilor sanitari 
din Primul Război Mondial - grup statuar, comuna 
Ghidigeni;
- Primăria Municipiului Galați  - solicitare 
informații referitoare la avizarea intervențiilor la 
monumentul de for public „Progresul”;

54  . Avize emise pentru proiecte de monumente de for public – număr dosare transmise la CNMFP 
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0 -

VI. VENITURI  EXTRABUGETARE

Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii

18
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata

Ordinul ministrului culturii
nr. 2664 din 12 noiembrie

2010 privind stabilirea
cuantumului tarifelor pentru

eliberarea avizelor de
specialitate necesare

autorizării lucrărilor de
construire sau de desfiinţare

pentru imobilele aflate în
zona de protecţie a

monumentelor istorice şi în
zonele construite protejate

Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului
cultural national mobil –

republicata

5  5  . Avize acordate in temeiul L 422 pentru interventiile asupra imobilelor situate in zonele de protectie a 
monumentelor istorice si in zonele construite protejate 

IAN –              10,05  lei  
FEBR –     9 131,94 lei
MART – 20 733.48 lei
APRILIE - 180,00 lei
MAI - 12782,00 lei
IUNIE - 9864,00 lei
IULIE - 849,12 lei
AUGUST - 192,97 lei
SEPTEMBRIE - 0 lei
OCTOMBRIE - 6821,46 lei
NOIEMBRIE - 9058,92 lei
DECEMBRIE - 30000 lei

1 aviz
3 avize
7 avize
1 aviz
3 avize
1 aviz
1 aviz
1 aviz
0 avize
7 avize
3 avize
2 avize

5  6  . Expertize realizate in baza Legii 182/2000, art. 51 art. d) - 

- - -

5  7  . Gestionarea alocatiilor de la bugetul de stat destinate finantarii activitatilor de descoperire, colectare,
cercetare, expertizare, clasare, inventariere, depozitare (art. 50, alin. 1/L 182/2000 

- - -

5  8  . Alte surse extrabugetare     (donatii, legate etc.)

- - -

5  9  . Activitati finantate din veniturile extrabugetare

IAN –              0,00    Achiziţionare  bunuri  şi -
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FEBR –      4411,77
MART –    2940,00
APRILIE -  3105,06
MAI -         3271,00
IUNIE -      3960,00
IULIE -      3300,00
AUGUST - 2500,00
SEPTEMBRIE - 3877,03
OCTOMBRIE - 4300
NOIEMBRIE - 13958,83
DECEMBRIE - 21339,80

servicii,  respectiv  servicii  ale
unui specialist  arhitect,  pentru
verificarea  documentaţiilor
supuse avizării. 

VII. PROIECTE SI PROGRAME CULTURALE

Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii

19.
Initierea/implementarea de

proiecte si programe
culturale 

60  .   PROIECTE   culturale finantate /co-finantate de directie, desfasurate in parteneriat cu alte institutii 

Ciclul de conferințe „Poveștile
orașului meu”: 

Aprilie
Aspecte din istoria orașului - port 
Galați: Context geopolitic și 
premise interne
prof.univ.dr.Arthur Tuluș
Loc desfășurare și partener: 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați
Mai
- Ciclul de conferințe „Poveștile 
orașului meu”
Tragedia de la Galați
Conf.univ.dr. Cătălin Negoiță
Loc desfășurare și partener: 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 

Suma alocata: 0 lei Participanți la eveniment:
studenți, profesori, cetățeni

pasionați de istorie;
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Galați;
- Gala Culturii Gălățene,
ediția a IX-a
Colaboratori: Primăria 
Municipiului Galați, Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos” Galați, 
Teatrul Dramatic „Fani Tardini” 
Galați;
Iunie
- Ciclul de conferințe „Poveștile 
orașului meu”
Poveștile Semilunii la Galați
Gulten Nazare - Abdula, 
președintele UDTR - Filiala Galați
Loc desfășurare și partener: 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați;
Septembrie
- Ciclul de conferințe „Poveștile 
orașului meu”
Kalimera, Galatz
Rodoclia Zamfiropol - președintele
Comunității Elene din Galați,
Loc desfășurare și partener: 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați;
Octombrie
- Ciclul de conferințe „Poveștile 
orașului meu”
„În Galațiul copilăriei mele”
Dr. Lucian - Zeev Herșcovici - 
Biblioteca Națională a Israelului, 
Ierusalim;
Loc desfășurare și partener: 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați;
„Pescăriile Statului, promotor al 

Suma alocata: 900 lei
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regenerării portuare”
Arh. Oana Maria Anghel
Loc desfășurare și partener: 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați;

20. Asigurarea contributiilor
pentru Fondul Cultural

National
Ordonanta 51/1998
actualizata privind

imbunatatirea sistemului de
finantare a programelor,
proiectelor si actiunilor

culturale

61  . Actualizarea bazei de date privind operatorii eco  no  mici platitori de contributii la FCN

0 -

62  . Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National

5 (anual) IANUARIE
1. adresa revenire Primaria Tecuci FCN
identificare operatori economici in zona
de protectie şi pe domeniul public;
2. adresa  revenire  Cafeneaua  La  Fani
Domneasca 59;
3. adresa  revenire  FCN  ARISTEO  &
CRIS Gradina Publica;
4. adresa  revenire  FCN  City  Campus
Garden Gradina Publica;
IULIE
-  adresă  către  AFCN  referitor  la
modificarea OG nr. 51/1998, prin OUG
nr.  83/2022  și  punctul  de  vedere  cu
privire la înțelesul lit. h) și n) ale art. 21
din  OUG nr. 83/2022;

63  . Litigii nascute din aplicarea prevederilor legale

VIII. POLITICA DE PERSONAL

21. Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii

Structura / Organigrama /
Statul de functii

7 POSTURI aprobate, finanţate, bugetate:
6 POSTURI OCUPATE,

Director executiv:
- 1 post ocupat;
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OMC 2080/27.02.2012 –
privind aprobarea
Regulamentului de

organizare si functionare a
Directiilor Judetene pentru

Cultura si Patrimoniu
National, respectiv a

municipiului Bucuresti

HOTĂRÂRE nr. 90 din 10
februarie 2010, actualizată,

privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului

Culturii 

1 POST TEMPORAR VACANT;

Începere procedură de promovare in grad 
superior;

Compartimentul Patrimoniu 
cultural național mobil și 
imaterial:
 -1 post consilier superior 
ocupat;
Compartimentul Monumente 
istorice și arheologie 
- 2 posturi: 1 post inspector 
principal ocupat,1 post 
consilier asistent temporar 
vacant - Deciziile nr. 
35/09.12.2021, 2/06.03.2022, 
15/02.08.2022, 18/22.08.2022; 
Compartimentul Financiar-
Contabilitate, salarizare, 
administrativ , achiziții 
publice:
- 2 posturi consilieri superiori 
ocupate;
Compartimentul cultură, 
management, resurse umane
- 1 post consilier superior, 
ocupat - Decizia nr. 5
/29.04.2022;
- Referat nr. 723/17.05.2022- 
privind promovarea în grad 
profesional, din funcția publică
de execuție de consilier 
achiziții- publice, principal în 
consilier achiziții publice, 
superior - Compartimentul 
Financiar-Contabilitate, 
salarizare, administrativ , 
achiziții publice
- Publicare anunț concurs de 
promovare în grad superior, pe
site-ul instituției 

- Suspendare raport de serviciu 
la cerere - concediu fără plată;
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Susținere examen de promovare în grad 
superior;

Actualizarea Codului de Etică, 

Începere procedură organizare concurs de 
recrutare pentru funcția publică de execuție 
temporar vacantă de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, la Compartimentul 
Monumente Istorice Și Arheologie.

Reluare procedură organizare concurs de 
recrutare pentru funcția publică de execuție 
temporar vacantă de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, la Compartimentul 
Monumente Istorice Și Arheologie.

nr.725/17.05.2022;
-Decizia nr 7/17.05.2022- 
Constituire comisie de 
examinare;
- Decizia nr 8/20.05.2022- 
Constituire comisie de 
soluționare a contestaților;
- cf. OPANFP nr. 26/2022, 
OUG 57/2019, Ordin 
600/2018, HG 1269/2021;
- Înștiințare ANFP 
nr.1680/28.10.2022

- Înștiințare ANFP 
nr.1854/22.11.2022

- Promovare din funcția publică 
de execuție de consilier achiziții 
publice, grad principal, în 
consilier achiziții publice, grad 
superior - Compartimentul 
Financiar-Contabilitate, 
salarizare, administrativ , 
achiziții publice

64  . Modificari intervenite   î  n structura compartimentelor:   î  ncet  ă  ri de activitate, recrut  ă  ri, promov  ă  ri,
transform  ă  ri de posturi

Modificari intervenite:
Pensionare (compartiment si functie)
Plecare prin transfer (compartiment si 
functie)
Angajare (compartiment si functie)
Promovare in functie:

- Decizia nr. 2/06.03.2022 - 
Suspendare raport de serviciu 
de drept - concediu pentru 
incapacitate temporară de 
muncă;
- Decizia nr.3/10.03.2022 - 
Organizare concurs de  
recrutare;
- Recrutare: Decizia nr. 
5/29.04.2022 - numire în 
funcția publică de consilier 
superior în cadrul 
compartimentului Cultură, 
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- Susținere examen pentru promovare din 
funcția publică de execuție de consilier 
achiziții publice, grad principal, în consilier 
achiziții publice, grad superior, la 
Compartimentul Financiar-Contabilitate, 
salarizare, administrativ , achiziții publice
- Solicitare aviz ANFP promovare in grad 
profesional superior – modificare structură 
de funcții.

- Promovare din funcția publică de execuție 
de consilier achiziții- publice, principal în 
consilier achiziții publice, superior - 
Compartimentul Financiar-Contabilitate, 
salarizare, administrativ, achiziții publice

- Suspendare de drept raport de serviciu – 
decizie medicala asupra capacității de 
muncă- grad 2 invaliditate 

- Începere procedură organizare concurs de 
recrutare pentru funcția publică de execuție 
temporar vacantă de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, la Compartimentul 
Monumente Istorice Și Arheologie.

- Reluare procedură organizare concurs de 
recrutare pentru funcția publică de execuție 
temporar vacantă de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, la Compartimentul 
Monumente Istorice Și Arheologie.

- Cheltuielile cu personalul (suma luna/an)

Management, Resurse umane. 
- Raport final al concursului 
Nr.924/20.06.2022

- Referat de aprobare nr. 
950/21.06.2022
- Adresă către ANFP nr. 
948/21.06.2022
Decizia nr.12/06.07.2022
Decizia nr.13/22.07.2022

Decizia nr.18/22.08.2022

- Înștiințare ANFP 
nr.1680/28.10.2022

- Înștiințare ANFP 
nr.1854/22.11.2022

Ian 2022 - 33186 lei
Febr 2022 - 29134 lei
Mart 2022 - 31783 lei
Trim I 2022 - 94103 lei
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- Atribuții externalizate, cu precizarea 
cheltuielilor aferente

April 2022 - 36902 lei
Mai 2022 - 32039 lei
Iunie 2022 - 37789 lei 
Iulie 2022 - 37211 lei
August 2022 - 40385 lei
Septembrie 2022 - 39487 lei
Octombrie 2022 - 36998 lei
Noiembrie 2022 - 36968 lei
Decembrie 2022 - 36822 lei
Serv. Arhitectura si urbanism 
3000lei(lunar)/33600 lei(anual)
Serv. Control financiar 
preventiv
900lei(lunar)10000 lei(anual)

6  5  . Cursuri de preg  ă  tire   profesională   urmate 

1. Olteanu Mihaela - consilier superior -    
Compartimentul Patrimoniu cultural național
mobil și imaterial – Curs: Managementul 
resurselor umane 
2. Petrea Gabi - consilier superior - 
Compartimentul Financiar - Contabilitate, 
salarizare, administrativ, achiziții publice - 
Curs: Managementul resurselor umane
3. Vaman Iulian-Dan - consilier achizitii 
publice, principal - Compartimentul 
Financiar - Contabilitate, salarizare, 
administrativ, achiziții publice - Curs: 
Managementul resurselor umane
4. Naum Lidia -consilier superior -    
Compartimentul Cultură, Management și 
Resurse Umane – Curs: Managementul 
resurselor umane 
5. Răileanu -Mandache Violeta-Maria 
-inspector principal -    Compartimentul 
Monumente istorice și arheologie – Curs 
Școala de vară dedicată conservării primare 

Organizator curs: ANFP 
 Durata: 24.05.2022-
08.06.2022
 Diploma: Atestat de 
participare
 Cost: Gratuit

Organizator curs: ANFP 
Durata: 01.07.2022-12.07.2022
Diploma: Atestat de participare
Cost: Gratuit
Organizator curs: Institutul 
Național al Patrimoniului
 Durata: 05.09.2022-
18.09.2022

Cunoștințe dobândite:

Managementul resurselor umane

Cunoștințe dobândite:

Managementul resurselor umane 

Cunoștințe dobândite:
întocmirea unui proiect de  
restaurare în vederea avizării în 
CNMI și conservare primară a 
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a zidăriilor

5. Naum Lidia -consilier superior -    
Compartimentul Cultură, Management și 
Resurse Umane – Curs: Sistemul de Control 
Intern Managerial

 Diploma de participare
 Cost: Deplasare 195,04 lei
Organizator curs: Institutul   
Național de Administrație
 Durata: 26.09.2022-
04.10.2022
  Cost: 650 lei

zidăriilor antice, proiectare.

IX. MODIFICAREA CADRUL LEGISLATIV

Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii

22. Imbunatatirea cadrului
legislativ pentru

protejarea patrimoniului
cultural national

6  6  . Propuneri transmise Ministerului Culturii

0

X. TRANSPARENTA SI COMUNICAREA ACTIVITATII IN COMUNITATE

23.
Parteneriate la nivel

local/judetean/national
6  7  . Parteneriate incheiate cu institutii, autoritati, asociatii neguvernamentale pentru derularea unor 
actiuni/activitatati privind protejarea patrimoniului cultural;

Nr. 385/21.03.2022 Acord  de  colaborare  cu
Universitatea  Dunărea  de  Jos
Galați, Facultatea de 
Litere  ,  Departamentul  de
Literatură,  Lingvistică  și
Jurnalism,  privind  efectuarea
stagiului de practică  în cadrul
programelor  universitare  de
licență și master

Comunicarea prin
intermediul mass media

locala/judeteana/nationala

6  8  . Comunicarea prin intermediul mass media locala/judeteana/nationala a activitatii

- cu prilejul descoperirii de oseminte umane - apariții la grupajele de știri de Diseminare informaţii privind 
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în fața Hotelului Faleza

- cu ocazia descoperirii tezaurului monetar
de la Tecuci

la televiziuni naționale: 
Observator (Antena 1), Focus 
(Prima tv), Știrile Pro tv, 
Antena 3, Știrile Kanal D
- ziare naționale și locale: 
Adevărul, Viața Liberă, 
Monitorul de Galați, etc.
- ziare online: hotnews.ro, 
g4media.ro, news.ro, 
ziare.com, etc.
-apariții la grupajele de știri de 
la televiziuni naționale: știrile 
TVR1, Observator (Antena 1), 
Focus (Prima tv), Știrile PRO 
tv, Antena 3, Știrile Kanal D
- ziare naționale și locale: 
Adevărul, Viața Liberă, 
Monitorul de Galați, etc.
- ziare online: hotnews.ro, 
g4media.ro, news.ro, 
ziare.com, etc.

protejarea patrimoniului cultural 
(site, facebook, presa scrisa si 
TV;

Pagina web 69. Adresa paginii web:   www.djcgl.ro 

Data ultimei actualizari: 27.01.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării - 981

Data ultimei actualizari: 26.02.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării - 1103

Data ultimei actualizari: 30.03.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării - 1317

Data ultimei actualizari: 30.04.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării - 1952

Data ultimei actualizari: 31.07.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării - 6079

Data ultimei actualizari: 31.08.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării - 6738

Data ultimei actualizari: 30.09.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării - 7276

- creșterea  numărului  de
vizitatori  s-a  datorat  căutărilor
cu  privire  la  recensământul
populației și al locuințelor

Nu avem date privind
receptarea în comunitate
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Data ultimei actualizari: 31.10.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării - 7936

Data ultimei actualizari: 30.11.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării - 8903

Data ultimei actualizari: 30.12.2022
Nr. vizitatori la momentul raportării -9338

Alte mijloace de
comunicare

70  . Comunicarea   p  e retele de socializare

- Nu  avem  posibilitatea  de  a
accesa  pagina  de  Facebook  a
instituției.

Solicitari in baza Legii 544
Au fost înregistrare 15 solicitări, după cum 
urmează:
1. PLASE PESCĂREȘTI S.A.- solicitare 
informații privind imobile;
2. PLASE PESCĂREȘTI S.A.- solicitare 
informații privind imobile;
3. Partidul politic PACT pentru GALAȚI- 
solicitare aviz și documentație privind un 
imobil aflat în proprietatea primăriei mun. 
Galați;

4. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.-
informații privind dosarul de clasare al 
imobilului monument istoric, înscris în L.M.I. 
2015 la poziția 204, cu codul GL-II-m-B-
03093, „Hanul Goleri - azi B.C.R. Tecuci”
5. SOCIETATE PROFESIONALĂ 
NOTARIALĂ LEGALIS - solicitare 
informații privind imobile;
6. COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA 
ROMÂNĂ S.A.- informații privind dosarul de
clasare al imobilelor monumente istorice  
Palatul Poștei,  monument istoric înscris în 
L.M.I. 2015 la poziția 153, cu codul GL-II-m-

- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;
- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;
- adresă prin care s-a înaintat 
Acordul scris nr.14/01.11.2021
și s-a informat că documentația
are caracter de informație 
exceptată de la accesul liber al 
cetățenilor; 
- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;

- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;

- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;

- PACT pentru GALAȚI a 
depus Plângerea prealabilă cu 
nr. 262/02.03.2022, la care am 
răspuns, informându-i asupra 
faptului că, prin adresa cu nr. 
322/09.03.2022, ne-am adresat
arhitectului întocmitor pentru 
a-i cere acordul în vederea 
furnizării documentației, iar 
acesta ne-a răspuns prin adresa
397/23.03.2022, refuzând 
solicitarea;
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B-03054 din Galați și Banca Sindicatului 
Agricol, azi Poșta Tecuci, monument istoric 
înscris în L.M.I. 2015 la poziția 228, cu codul 
GL-II-m-B-03118 din Tecuci;
7. O persoană fizică - solicitare informații 
privind un imobil;
8. CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI - 
informații privind două imobile ce fac parte 
din Ansamblul urban „Str. Eroilor”, înscris în 
L.M.I. 2015 la poziția 139, cu codul GL-II-a-
B-03040;
APRILIE
Au fost înregistrare 3 solicitări, după cum 
urmează:
9.O persoană fizică- solicitare informații 
privind serviciile avocațiale contractate de 
instituția noastră și asupra dosarelor în care a 
fost DJC Galați a fost implicată;

10. O persoană fizică.- solicitare informații 
privind statutul legal al unui imobil;
11. SORAMEX GROUP S.R.L.- solicitare 
informații privind un imobil;

Raport anual de evaluare a implementării legii
544/2001, transmis către Biroul Comunicare si
Dialog Social din cadrul Ministerului Culturii
IULIE
12. GLODEANU ȘI ASOCIAȚII – solicitare 
informații imobil;
13. Cabinet avocat OANA MUNTEANU 
JIPESCU  - solicitare informații imobil;
AUGUST
S-a înregistrat o petiție:
14.O persoană fizică - petiție privind achitarea
tarifelor la muzeele din orașul Galați cu cardul
bancar; 

- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;
- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;

-adresă prin care s-a comunicat
exceptarea informațiilor 
solicitate de la accesul liber al 
cetățenilor

- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;
- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;

- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;
- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate;
- adresă prin care s-au furnizat 
informațiile solicitate către 
petent; Răspuns redirecționat 
către Ministerul Culturii și 
Consiliul Județean Galați;

- solicitantul are calitatea 
procesuală de inculpat în 
dosarul cu nr. 2211/196/2020, 
aflat pe rolul Judecătoriei 
Brăila, Secția penală, în care 
Direcția Județeană pentru 
Cultură Galați are calitatea de 
parte vătămată
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OCTOMBRIE
15.  Cabinet de Avocatură Oana Munteanu - 
Jipescu - solicitare informații cu privire la 
imobil din afara zonei construite protejate.

- informațiile au fost transmise.

ALTE ACTIVITATI 71. Evenimente, raportări, informări, corespondenţă, colaborari cu autoritatile publice locale si centrale
Ministerul Culturii
D.J.C.-uri: 136

Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Galați
Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi
Consiliul Jud. Galaţi
Direcţia de Statistică
Primării - 64

9(lunar) / 141anual)
DJC Bacău - 3; DJC Buzău - 4;
DJC VS - 1; 41 D.J.C.-uri;
DJC BR - 6; 31 DJC-uri;
DJC CT - 1; 43 DJC-uri;
DJC BN - 1; DJC VS; 
DJC OT, DJC AB; DJC AG -
1, DJC BH - 1, DJC SM - 1;
DJC CV - 1; DJC CL - 2, DJC
CJ - 1;
10(lunar) / 58(anual)

1(lunar) / 27(anual)
0(lunar) / 12(anual)
1(lunar)/12(anual)
IANUARIE
Tecuci, Brăhăşeşti, Galaţi (2), 
Fundeni, Nicoreşti; 
FEBRUARIE
Galați, Nicorești(2), Ghidigeni,
Bălășești, Pechea;
MARTIE
Tecuci(2), Bălășești, Valea 
Mărului, Galați;
APRILIE
Galați (2); Băneasa;
MAI
Tecuci (3), Galați (4), 
Brăhășești, Ghidigeni;
IUNIE
Tecuci (2), Foltești(2), 
Galați(4), Șendreni;
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Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi / 
Poliţia Locală Galaţi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
I.S.U.J. „General Eremia Grigorescu” Galați
Muzee/instituții de cultură - 35 (anual)

 

IULIE
Tecuci(2), GL(4), Matca(1);
AUGUST
Galaţi(3),  Tecuci,  Schela,
Iveşti,  Corod,  Băneasa(2),
Griviţa; 
SEPTEMBRIE
Galați,  Ghidigeni(2),  Valea
Mărului;
OCTOMBRIE
Galați  -  6,  Bălășești,
Priponești, Foltești, Brăhășești;
NOIEMBRIE
Galați - 6, Frumușița, Munteni
- 2, Șendreni, Piscu, Tecuci-2,
Negrilești;
13

2

- Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” Galați - 5
- Muzeul de Artă Vizuală 
Galați - 2
- Biblioteca Franceza ,,Eugène 
Ionesco” - 3;
- Muzeul de Istorie Galați - 14
-  Complexul  Muzeal  de
Științele Naturii Galați - 2
- Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” Galați - 4
-  Muzeul  Istoriei,  Culturii  şi
Spiritualității  Creștine  de  la
Dunărea de Jos - 1
- Muzeul de Istorie „Teodor 
Cincu” Tecuci -3;
- Casa de Cultura Tecuci - 1;
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