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interyen.tlile pentru siaualii de urgen,te - SAW", precum 9i a cheltuielllor Si a
activ efilor legate de prciect ce revin judctului Gatali
ln itiator: PreEedintele Co nsiliu lu i J udetu lu i Galali, Nicolale_ Dobrovic i - Bacalbaga
Numarul de inregistrare 9i data depunerii proiectului: 4flil/1. o, .20'14

Consiliul Judetulur Galati;
Avand in vedere expunerea de motive a iniliatorului,
Avend in vedere raportul de specialitate al directiilor din aparatul de specialitate al

Consiliului Judetului Galati;
Avand in vedere raportul de avizare al Comisrei de specialitate nr. 1 de buget -

finan[e, strategii, studii Si prognoze economico - sociald, al Comisiei de specialitate nr 2
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare parteneriald locale, judeteand,
regionale 9i europeane Si al Comisiei de specialitate nr 6 privind administrarea 9i
gestionarea patrimoniului, investitii, lucrari publice $r de refacere a monumentelor istorice 9i
de arhitecture din cadrul Consiliului Judetului Galati;

Avand in vedere Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritari 3 - lmbunEtitirea
infrastructurii sociale, respectiv Domeniul de interventie 3 3 - lmbundtdtirea dot5rii cu
echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situalii de urgenti din cadrul
Programului Operalional Regional 2007 - 20'13;

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului dezvoltdni, lucrerilor publice 9i
locuintei 9i al ministrului economiei Si finanlelor nr 9101174212007 privind aprobarea
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 'imbundte!rea dotdrii
cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgentd" in cadrul axei
prioritare ,imbuneElirea inlrastructurii sociale" din cadrul Programului Operational Regional
2OO7 - 2013, cu modificdrile Si completdrile ultefloare;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr 92314371567 dtn 2013 al viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltirii regionale $i administratiei publice, al ministrului fondurilor europene Si al
viceprim-ministrului, ministrul finanlelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile pentru domeniul major de intervenlie,,imbundtdltrea doteflt cu echipamente a bazelor
operalionale pentru interventii in situatii de urgent5" in cadrul axei prioritare ,,imbunetilirea
infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operational Regional 2007 2013, cu
modifi carile 9i completirile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr 27312005 privind finantele publice locale, cu
modificarile gr completirile ulterioare;

Avand in vedere Hotdrarea Consiliului Judetului Galatr nr 305i25.09.2009 privind
aprobarea asocierii judelului Galati prin Consiliul Judetului Galati cu judetul Breila, judelul
Buziu. judelul Constanta, judetul Tulcea Si judetul Vrancea pentru infiintarea Asocialiei de
Dezvoltare lntercomunitare ,Sud Est pentru Situatii de Urgent,";
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Avand in vedere prevederile art. 91 alin (1) lit b), lit d) Si tit e), ale art. 91 alin (3) tit
a), alin (5) lit. a) pct 8, alin. (6) lit. c) din Legea n 215t20O1 privind adminiskatia pubtice
localS republicata, cu modificdrile $i completdrile ulterioare;

in temeiul art. 97 alin (1) din Legea fi 215l2OO1privrnd administralia public, locale,
republicat6, cu modificarile Si completerile ulterioare,

HorAnAgro:
AIA Se aprobe proiectul "Siguranle prin Achizitia de Vehicute Eficiente in

interventirle pentru situatii de urgenli - SAVE", ce va fi depus spre finantare de cdtre
Asociatia de Dezvoltare lntercomunitare "Sud-Est pentru Situalii de Urgenta", structure
asociativA legal constituite, la care judelul Galati este asociat - membru fondator

Art2 (1) Consiliul Judetului Galati aprobd Si asigure cheltuielile etigibite, chettuietite
neeligibile, inclusiv T.V.A-ul aferent, cheltuielile/costunle conexe, care apar in perioada de
implementare a proiectului in conditiile ramburs5rii/deconterii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale, conform Anexei nr 1, care face parte integrante din prezenta
hoterare

(2) Contnbutiile Consiliului Judelului Galali pentru derutarea proiectului se
kansferd in contul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "Sud-Est pentru Situatii de
Urgenti" conform prevedefllor legale, statutare Si in acord cu procedurile de implementare
specifice Programului Operalional Regional (POR) 2007 - 2013, dupi semnarea contractului
de finantare intre Solicitant qi Autoritatea de Management POR.

Art.3. (1) Se aprobi activitetile la care va participa judetul calati, reprezentat prin
Consiliul Judetului Galali in managementul gi implementarea proiectului "Sigurantd prin
Achizitia de Vehicule Eflciente in interventiile pentru situatii de urgente - SAVE', prevdzute in
Anexa nr 2, care face parte integrantd din prezenta hoterare

(2) Transferul echipamentelor achizitionate prin intermediul proiectului se va
realiza printr-un contract de comodat, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare lntercomunitard
"Sud-Est penfu Situatii de Urgente" si fiecare dintre inspectoratele judetene pentru situatii de
urgente din Regiunea Sud - Est.

Alttf Prezenta hotdr6re se va comunica Directiei de Dezvoltare Regionald, Drrectiei
Economie Si Finante 9i Directiei Arhitect gef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetului Galati, Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitare "Sud - Est ru Situalii de
UrgenF" si lnspectoratului pentru Situagi de enl; General Grigorescu al
Judetulur Galali
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ANEXA nr. 1

SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI

"Siguranli prin Achizilia de Vehicule Eficiente in interventiile pentru situalii de
urgenli - SAVE"

Buget pentru U.A.T Judetul Galati

Nr.
Crt. Activitate

Valoare
previzionati firi

TVA - lei
TVA aferente lei

1. Achizitia de echipamente specifice pentru
interventii in srtuati de urqenta

3.085.705,65 740.569,35

2.
Prestare servicii de audit Iinanciar 12.000,00 2.880,00

3. Prestare servicii de publicitate si
informare

10.000,00 2.400,00

4. TOTAL 3.107.705,6s 745.449,35

Contributii ale U.A.T Judetul Galati
- Contributia de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile:
- T.V.A. aferente la valoarea previzionate:

TOTAL:

62.154,12lei
14.916,98 lei

77.07'l,10lei
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ACTIVITATILE PROIECTULUI

"Sigurant; prin Achizilia de Vehicule Eficiente in intervenliile pentru situarii de urgen!A -
SAVE"

Calendarul activititilor:

Nr.
crt.

responsabila cu 6
implementarea :

Aclivitatea:1
Organizarea
echipei de
proiect

Reprezentantu I

legal al
solicitanlului,
respecliv
Asociatia de
Dezvoltaae
lntercomunitara
Sud - Esl pentru
Situalii de

Activitatea:3
Livrarea

Si punerea lor in
functiune

Echipa de
paoiecl

Echipa de
proiect,
erperli tehnici ai
tsu

Activitatea: 4
lnstruirea
Personalului

proiect, expe(i
t€hnici ailSlJ,
sxpediifrmelor
contractale -
fumizoarc de

Echipa de
proiect, in

tunqionarii
publici din
depariamentele
de specialitate
ale autodtitlor

ANEXA nr. 2

Activibtea: 5
lntormare 9i
publicitale
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Consiliul Judetului Galali, ln perioada de rmptementare 9i de management a proiectutui, aproba participarea la
urm6loarele actiMte!:

Activitalea 1 Organizarea echipei de proiecl

Aclivitalea 2 Achizitii echipamente

Activitatea 3 Ljvrarea echipamentelor gipunerea lorin funcliune

Aclivilatea 4 lnstruirea personalului

Actvitatea 5 lnformare 9i publicitale

Aclivitalea 6 Audit financiar

Activitatea 7 Moniloriz€re si evaluare

l'j)
membrilor
asocia(i;
organele de
conducere ti

Asociatia de
Dezvoltare
Intercomunitad
Sud ' Est pentru
Situatii de


