
Ştiaţi că ... 

... orașul Galaţi se află la 80km de Marea Neagră 
într-o zonă parte din rezervația naturală Prutul de 
Jos care reprezintă o continuare a biosferei Deltei 
Dunării? 

__________________________ 

... Galați și Brăila sunt cele mai apropiate centre 
urbane din țară, care nu și-au conturat nici în 
prezent o zonă metropolitană? 

__________________________ 

... un pod peste Dunăre reprezintă mai mult decât 
legătura a două maluri și prioritar în demararea 
unei asemenea lucrări sunt impactul la 
dezvoltarea așezărilor de o parte și de pe cealaltă 
a apei și îmbunătățirea condițiilor de tranzit la 
nivel național? 

__________________________ 

... deoarece orașul este situat într-o zonă cu 
seismicitate ridicată, pe un teren dezvoltat pe 
loess (sol din praf de argilă) - sensibil la fundare, 
cartierele realizate în Galați începând cu anii '50 
(blocurile) sunt susținute de o rețea densă de 
piloni? 

__________________________ 

... planul de dezvoltare imaginat de Ceaușescu 
pentru Galați și Brăila cuprindea unirea celor 
două într-o aglomerare urbană estimată să ajungă 
în anul 2000 la circa un milion de locuitori? 

__________________________ 

... primele propuneri pentru un pod peste Dunăre 
la Galați au fost elaborate în anii .60 cu ocazia 
construcției podului de la Giurgeni-Vadu Oii? 

__________________________ 

... Galațiul este orașul care a resimțit cel mai 
mult din România distrugerile cutremurului din 
1940, celui de-al doilea Război Mondial și 
ulterior alte demolări pentru noile construcții de 
locuințe coective, de aceea vechiul centru al 
orașului a dispărut complet? 

__________________________ 

... ansamblul de clădiri din centrul orașului (de la 
hotel Dunărea până la promenada spre faleza) 
reprezintă printre primele ansambluri centrale 
construite în România după distrugerile celui de 
al doilea Razboi Mondial (între 1961-1965, 3000 
apartamente)? 

__________________________ 

... construcţia platformei siderurgice și a 
ansamblurilor de locuinţe a fost la Galați în 
centrul preocupărilor edilitare începând cu 1956, 
iar cartierele Țiglina si combinatul Gheorghe 
Gheorghiu Dej au fost construite în doar câțiva 
ani? 

__________________________ 

... Galațiul este orașul care a resimțit cel mai 
mult din România distrugeri în perioada 1940-
1944, prin urmare schița de sistematizare a 
orașului după modelul comunist (1954) se află 
printre primele operațiuni urbane de acest tip din 
țară? 

__________________________ 

... cartierul Țiglina I a fost unul din primele mari 
ansambluri de locuințe realizate în România în 
anii .60, bazat pe principiile de organizare a 
unităților urbanistice complexe 
(MICROraioanele) - locuințe + dotări + + spații 
verzi + circulații optime pietonale + circulații 
auto perimetrale? 

__________________________ 

... modul de raportare al orașului la apă s-a 
schimbat de-a lungul timpului, în zona actuală a 
promenadei falezei existând, la 1900, activitate 
portuară? 

__________________________ 

... sunt în curs de elaborare noi documentații și 
reglementări pentru planul urbanistic general 
(PUG), un plan urbanistic al zonei istorice (PUZ 
Centru), un altul pentru faleza (PUZ Faleza) 
pentru care a-ți putea să vă exprimați părerile în 
cadrul unor consultări publice? 

__________________________ 

 



... proiectul Palatului Navigației (astăzi Gara 
Fluvială, monument istoric, strada Portului, 
finalizat în 1912) a fost realizat de către 
arhitectul Petre Antonescu, arhitect care a lucrat 
și la proiectarea catedralei din Galați și a 
Primăriei din București? (alte informații pe 
www.galatiidealtadata.volte.ro) 

__________________________ 

... Casa Serphioti, aflată lângă Prefectura Galați, 
strada Domnească 52, cu o arhitectură deosebită 
și aflată într-o stare avansată de degradare a fost 
proiectata de arhitectul Oscar Şwab în 1867 
pentru Aristide Serphioti, medic-șef al Spitalului 
Militar în perioada 1857-1870? (alte informații 
pe www.galatiidealtadata.volte.ro) 

__________________________ 

... în 2011 Ordinul Arhitecților din România 
(OAR), filiala Dunărea de Jos împreună cu 
Asociația PlusMinus au organizat un concurs de 
viziuni urbane pentru Galați 2050? 

__________________________ 

... proiectul PalatuluiAdministrativ (astăzi 
clădirea Prefecturii, monument istoric, strada 
Domnească) a fost realizat de către arhitectul Ion 
Mincu, fondatorul Școlii Românești de 
Arhitectură, și a fost finalizat în 1904? (alte 
informații pe www.galatiidealtadata.volte.ro) 

__________________________ 

... Palatul Simion Gheorghiu, monument istoric, 
str. Domnească 24, aflat în stare avansată de 
degradare, a fost construit între anii 1923-1925, 
casa încheia promenada (corso-ul) din centrul 
orașului în perioada interbelică? (alte informații 
pe www.galatiidealtadata.volte.ro) 

                                                             

Ştiaţi că ... 

... pentru toate obiectele amplasate în spațiul 
public (chioșcuri, cabine, spații de expunere, 
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame), se 
elibereaza autorizație de construcție, de către 
Primăria Galați? (Legea 50/ 29 iulie 1991 privind 
autorizarea executării construcțiilor) 

__________________________ 

... autorizația de construcție este garanția 
respectării legii în amplasarea, proiectarea, 
executarea și funcționarea construcțiilor? (Legea 
50/ 29 iulie 1991 privind autorizarea executării 
construcțiilor) 

__________________________ 

... Planul Urbanistic General (PUG) al orașului 
Galați cuprinde strategia de dezvoltare a 
localității, document disponibil pe 
www.cjgalati.ro? (OUG 7/2011, completare la 
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
si urbanismul) 

__________________________ 

... certificatul de urbanism este actul de 
informare cu caracter obligatoriu prin care 
autoritatea administrației publice județene Galați 
face cunoscute condițiile în care se poate face o 
investiție, tranzacție sau operațiune imobiliară? 
(Legea 350/6 iulie 2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul) 

__________________________ 

... începând cu 1 ianuarie 2012, nu mai pot fi 
inițiate și aprobate documentații de urbanism 
care au ca scop intrarea în legalitate a unor 
construcții edificate fără autorizație de construire 
sau care nu respectă prevederile autorizației de 
construire? (OUG 7/2011, completare la Legea 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul) 

__________________________ 

... Planul Urbanistic General (PUG) al orașului 
Galați se actualizează la fiecare 10 ani, 
constituind baza legală pentru realizarea 
programelor și acțiunilor de dezvoltare, 
cuprinzând reglementări pe termen scurt, mediu 
și lung la nivelul întregii unități administrativ-
teritoriale? (Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul) 

__________________________ 

 

 



... printr-un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) se 
stabilesc reglementări specifice, pentru o zonă 
delimitată din teritoriul orașului Galați, în urma 
analizei contextului social, cultural istoric, 
urbanistic și arhitectural și corelarea cu 
prevederile Planului Urbanistic General (PUG)? 
(L350/2001 amenajarea teritoriului si urbanismul) 

__________________________ 

... reglementările stabilite de un Plan Urbanistic 
Zonal (PUZ) privesc funcțiunile, înălțimea 
maximă admisă, suprafața construită și 
desfășurată, retragerea clădirilor și distanțele față 
de limitele parcelei, caracteristicile arhitecturale 
ale clădirilor și materialele admise? (OUG 
7/2011, completare la Legea 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul) 

__________________________ 

... Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) are 
exclusiv caracter de reglementare specifică 
(detaliere) pentru o parcela în relație cu parcelele 
învecinate și nu poate modifica planurile 
urbanistice de nivel superior (general sau zonal)? 
(OUG 7/2011, completare la Legea 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul) 

__________________________ 

... la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
puteţi găsi hărţi şi planuri ale oraşului, pe care 
sunt reprezentate toate informaţiile tehnice 
(infrastructuri, reţele edilitare, vegetaţie etc.), 
economice (funcţiuni şi activităţi economice etc.) 
şi juridice (limitele de proprietate, proprietari)? 

__________________________ 

... dezvoltarea regională reprezintă ansamblul 
politicilor autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării 
strategiilor, politicilor şi programelor de 
dezvoltare sectorială pe arii geografice, 
constituite în regiuni de dezvoltare (Galațiul face 
parte din regiunea de dezvolatre Sud-Est)? 

__________________________ 

... politicile pentru dezvoltarea regională 
beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii 
Europene şi al altor instituţii şi autorităţi 
naţionale şi internaţionale? 

__________________________ 

... managementul urban reprezintă procesul de 
dezvoltare, execuţie, coordonare şi evaluare a 
unor strategii integrate, elaborate în conformitate 
cu politicile urbane locale și cu ajutorul actorilor 
urbani relevanţi, reprezentând practic faza de 
implementare a deciziei în dezvoltarea urbană? 

__________________________ 

... marketingul urban (sau city branding) este o 
abordare care aplică tehnicile de promovare din 
lumea economică, promovării şi valorizării 
oraşului, cu scopul de a atrage oameni şi capital, 
în contextul creşterii competiţiei dintre oraşe; 
este ansamblul de tehnici şi metode prin care se 
construieşte şi se vinde imaginea oraşului? 

__________________________ 

... operaţiunile urbane se înscriu într-un proces 
amplu de dezvoltare economică, socială şi 
spaţială, cu implicaţii culturale. Ele integrează 
palierele local, regional, naţional şi internaţional; 
implică resurse diverse şi costuri ridicate; suportă 
şi influenţează mecanismele pieţei şi în special 
ale pieţei funciare? 

__________________________ 

... participarea se referă la implicarea diferitelor 
grupuri de interese (public, privat, economic, 
social etc.) şi expertiză, în formularea 
problemelor şi soluţiilor privind administrarea şi 
dezvoltarea oraşului. (informare, consultare, alte 
forme de participare)? 

__________________________ 

... parteneriatul reprezintă principiul de bază al 
funcţionării politicilor structurale ale Uniunii 
Europene. Pentru a primi finanţare, orice proiect 
(urban) trebuie să facă parte dintr-un program 
coerent, acceptat de autorităţi regionale şi locale, 
organizaţii economice şi parteneri sociali? 

__________________________ 

... patrimoniul cultural naţional este alcătuit din 
istorică, arheologică, documentară, etnografică, 
artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, 
cinematografică, numismatică, filatelică, 
heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică? 



__________________________ 

... amenajarea spațiului public trebuie realizată 
astfel încât acesta să poată fi utilizat de 
persoanele cu mobilitate redusă și să se asigure 
în acest fel egalitate de acces la spațiul urban? 

__________________________ 

... industriile creative (culturale) sunt acele 
industrii care îşi au originea în creativitatea, 
talentul şi măiestria indivizilor şi au potențialul 
creării de locuri de muncă - 11 domenii 
economice - advertising, arhitectură, arte și 
antichități, meșteșuguri, design, modă, film, 
video și fotografie, software, jocuri și publishing 
electronic, muzică și artele spectacolului, 
publishing, televiziune și radio? 

__________________________ 

... dezvoltarea durabilă reprezinta satisfacerea 
necesităţilor prezentului, fără a se compromite 
dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi 
dezvoltare? (Legea 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul) 

__________________________ 

... sustenabilitatea reprezintă calitatea unei 
activități antropice de a se desfășura fără a epuiza 
resursele disponibile și fără a distruge mediul, 
deci fără a compromite posibilitățile de 
satisfacere a nevoilor generațiilor următoare? 
(DEX) 

__________________________ 

... patrimoniul cultural naţional este alcătuit din 
bunuri cu valoare deosebită sau excepţională, 
reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei 
mediului natural şi al relaţiilor omului cu acestea, 
ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei 
româneşti la civilizaţia universală? (Legea 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul) 

__________________________ 

... analiza TSOA (în engleză SWOT) - puncte 
Tari si puncte Slabe din interiorul unei regiuni, 
Oportunităţi şi Ameninţări din exteriorul regiunii 
respective - reprezintă o evaluarea ce trebuie să 
evidenţieze competitivitatea regiunii şi dacă 

strategia sa de dezvoltare poate creşte 
performanţa economică a regiunii respective pe 
termen lung? 

__________________________ 

... parteneriatul public-privat presupune stabilirea 
unor relaţii de conlucrare între Stat şi colectivităţi 
locale, firme private, societate civilă pentru 
realizarea unui proiect de interes larg, relaţii în 
cadrul cărora fiecare are rolul său, dar ţine cont 
de părerea celorlalţi? 

__________________________ 

... legislația nu permite parcarea mașinilor la mai 
putin de 10m de fereastra unei camere de locuit? 
(Ordin 536/1997 pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi a recomandărilor privind mediul de 
viaţă al populaţiei) 

__________________________ 

... la nivel internațional prioritare în viața 
orașului sunt proiecte care să apropie locuitorii 
de orașul lor - precum strategii pentru trasee 
pietonale și spații publice sau recuperarea 
frontului la apă? 

__________________________ 

... cei care profesează în domeniul planificării 
trebuie să implice un număr din ce în ce mai 
mare de alţi oameni / comunități în procesul de 
planificare şi luare a deciziilor? 

__________________________ 

... legislația indică faptul că deşeurile urbane 
trebuie sortate la locul de producere în 
componente reciclabile şi nereciclabile? (Ordin 
536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă 
şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al 
populaţiei) 

__________________________ 

... la nivel internațional prioritare în viața 
orașului sunt proiecte care încearcă reciclarea 
fondului abandonat al orașului sau punerea în 
valoare a patrimoniului arhitectural prin activități 
economice? 

                                                             



Ştiaţi că ... 

... puteți participa la activitatea de amenajarea 
teritoriului şi de urbanism, individual sau prin 
asociere, în conditiile Legii 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul (informare, 
consultare, alte forme de participare)? 

__________________________ 

... informarea şi consultarea publicului se 
efectuează obligatoriu în toate etapele de 
elaborare sau actualizare a planurilor de 
urbanism şi de amenajare a teritoriului 
Galatiului? (Ordin 2701/30.12.2010 pt. 
aprobarea Metodologiei de informare si 
consultare a publicului cu privire la elaborarea 
sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului si de urbanism) 

__________________________ 

... există un Regulament Local de implicare a 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 
și amenajarea teritoriului, care poate fi consultat 
pe internet pe siteul unor primării din țară? 
(Ordin 2701/30.12.2010 pt. aprobarea 
Metodologiei de informare si consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 
si de urbanism) 

__________________________ 

... bugetul local şi administrarea domeniului 
public şi privat al oraşului, participarea la 
programe de dezvoltare, probleme de dezvoltare 
şi organizare a oraşului şi realizarea de 
parteneriate se discută obligatoriu în şedinţă 
publică a Consiului Local? 

__________________________ 

... consultarea populației este procesul prin care 
aceasta își exprimă opțiunile și opțiuniile privind 
prevederile programelor de amenajare a 
teritoriului și de dezvoltare urbanistică a 
localităților, precum și cele cuprinse în 
documentațiile de amenajare a teritoriului și de 
urbanism? (Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul) 

__________________________ 

... informarea populatiei este activitatea prin care 
se fac publice intențiile autorităților 
administrației publice centrale și locale privind 
elaborarea unor documentații de amenajare a 
teritoriului și de urbanism, precum și scopul 
pentru care acestea sunt elaborate? (Legea 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul) 

__________________________ 

... ședinţele Consiliului Local sunt publice, cu 
excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu 
majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare 
cu uşile închise? 

__________________________ 

... ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean se 
aduce la cunoştinţa locuitorilor judeţului prin 
mass-media sau prin orice alt mijloc de 
publicitate? 

__________________________ 

... Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC) 
este un compartiment distinct în cadrul Primăriei 
Galați, bază a comunicării între cetățeni și 
administrație: difuzează anunțul cu privire la 
sedințele de consiliu, primește propunerile, 
sugestiile și opiniile persoanelor interesate de 
proiecte de acte normative, invită special 
persoane interesate la ședintele publice, onorează 
solicitările de informații publice potrivit cu 
prevederile legii? 

__________________________ 

... ședințele publice ale Consiliului Local se 
anunță cu trei zile înainte, prin afișare la sediul 
Primăriei, pe site și prin mass-media? 

__________________________ 

... anunțurile referitoare la dezbaterea unor 
proiecte de hotărâri se afișează la sediul 
Primăriei, se pun pe site-ul acesteia și se transmit 
mass-mediei cu 30 de zile înaintea supunerii spre 
adoptare? 

__________________________ 

 



... proiectele de acte normative ce urmează a fi 
dezbătute se afișează la sediul Primăriei, se pun 
pe site-ul acesteia și se transmit mass-mediei cu 
30 de zile înaintea supunerii spre adoptare? 

__________________________ 

... planurile de urbanism (general, zonal, de 
detaliu) sunt informații de interes public? 

__________________________ 

... administrația locală organizează dezbateri 
publice la cererea în scris a unei asociații legal 
constituite sau a altei autorități publice? 

__________________________ 

... procedura de adoptare a bugetului local este 
transparentă (se organizeaza dezbatere publică, 
condițiile de organizare a dezbaterii oferă 
posibilitatea participarii tuturor celor interesați, 
anunțul de organizare a dezbaterii fiind diseminat 
corespunzator)? 

__________________________ 

... proiectul de buget local este publicat si poate 
fi consultat de oricine? 

__________________________ 

... raportul de execuție bugetară al primăriei este 
public și este prezentat public? 

__________________________ 

... planul strategic de dezvoltare al Galațiului este 
o informație de interes public? 

__________________________ 

... Administrația Publică locală ca autoritate 
contractantă are obligația de a asigura 
transparența în baza Legii 215/2001 - Legea 
administraţiei publice locale? 

__________________________ 

... solicitările de informații publice sunt onorate 
în acord cu prevederile legale (în cel mult 24h 
dacă sunt solicitate verbal, 10 sau, cel mult 30 de 
zile de la data depunerii solicitării dacă sunt 
documente solicitate în scris)? 

__________________________ 

... participarea populației la activitatea de 
amenajare a teritoriului și de urbanism se 
realizează prin: a) informarea populației; b) 
consultarea populației; c) alte forme de 
participare prevăzute de lege? 

__________________________ 

... primarul poate propune consultarea cetăţenilor 
prin referendum pentru probleme ce privesc 
bugetul local, dezvoltarea urbanistică a judeţului 
Galaţi sau asocierea în cadrul diferitor 
parteneriate public-privat? 

__________________________ 

... declarațiile de avere există pe site-ul 
autorităților locale sau sunt publicate în 
Monitorul Oficial al României partea III? 

__________________________ 

... există un buletin informativ al Primăriei 
Galați, în care se publică informațiile de interes 
pentru comunitate? 

__________________________ 


