
 

                                                                                                      
 

HOTĂRÂREA NR. 137 

din 27 iulie 2017 
 

privind: aprobarea protocolului de colaborare dintre Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad în cadrul proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod 
– Drăgușeni (DJ251A)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4640/21.07.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 

programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, al 
Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 
protecţia mediului şi de servicii publice, al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi 
gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

Având în vedere adresa nr. 7118/24.05.2017 a OI POR Regiunea Sud-Est înregistrată la 
Consiliul Județean Galați cu nr. 4640/25.05.2017 privind aprobarea Memorandumului ce 
stabilește încheierea de parteneriate între consiliile județene și administrațiile bazinale de ape 
pentru terenurile aflate în albiile râurilor, aferente podurilor propuse a fi modernizate în cadrul 
proiectelor; 

Având în vedere art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 și alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați şi 
Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

           (2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în 
numele şi pe seama Consiliului Judeţean Galaţi, a acordului de parteneriat. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad.  

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Oana Ionescu/                                                                                                                                                                                        Director Executiv – 
Oana Ionescu/                                                  Camelia Epure 
1 ex./20.07.2017                                                                                                                                                                                

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 
 

ACORD CADRU DE PARTENERIAT PRIVIND COLABORAREA DINTRE ADMINISTRAȚIA 
BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD ȘI JUDEȚUL GALAȚI,  

PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI  
 
  
În temeiul prevederilor Legii nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, cod de identificare fiscală (CIF) 3127476 cu 
sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul Galaţi, telefon 0236/302520, fax. 
0236/411099 reprezentat de dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte al Consiliului 
Județean Galați, 
 
și 
 
Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, cod de identificare fiscală (CUI) 18296163 cu 
sediul în str. Theodor Văscăuțeanu nr. 10, Iași, telefon 0232/218192, fax 0232/213884, 
reprezentat de dl. Petru Avram în calitate de Director, au convenit încheierea prezentului 
Acord. 
 
Încheie prezentul Acord de parteneriat: 
 
Cadrul general: 

 Prin intermediul Axei Prioritare 6 a POR denumită „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
de importanță regională” se finanțează modernizarea drumurilor județene, având ca 
obiectiv specific – creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane 
situate în proximitatea rețelei TEN-T (Rețeaua Trans Europeană de Transport). 

 Conectarea la Rețeaua Trans Europeană de Transport a drumurilor județene 
modernizate prin POR presupune lucrări de modernizare inclusiv a podurilor/podețelor 
peste ape curgătoare, aflate în corpul drumurilor județene, respectiv lucrări în albia 
râurilor pentru protecția și modernizarea podurilor. 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul 
de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European  
pentru Pescuit și Afaceri Maritime precum și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul 
de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European   
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, în cazul unei 
investiții în infrastructură sau producție trebuie respectat caracterul durabil al investiției 
timp de 5 ani de la data plății finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra 
elementelor de infrastructură. 
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ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 

(1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părți în 
vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării proiectelor finanțate 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, denumit în continuare POR. 
(2) Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în vigoare, 
pentru îndeplinirea în comun a obiectivelor proiectului „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)” eligibil 
în cadrul POR. 

 
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați: 

(1) În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Galați 
prin direcțiile de specialitate, are obligația depunerii și implementării proiectului 

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – 

Drăgușeni (DJ251A)” în conformitate cu Ghidul solicitantului, asumându-și prin cererea 
de finanțare întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor 
prevăzuți în aceasta. 
(2) Consiliul Județean Galați va informa de îndată Administrația Bazinală de Apă Prut-
Bârlad cu privire la orice act sau fapt care face imposibilă implementarea proiectului 
menționat la alin. (1). 

 
ART. 3 Obligațiile Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad: 

(1) În îndeplinirea prezentului acord de parteneriat, Administrația Bazinală de Apă Prut-
Bârlad va analiza în cel mai scurt timp cererea de parteneriat a Consiliului Județean 
Galați, dar nu mai mult de 5 zile de la primire. 

(2) După emiterea acordului său, Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad va informa în 
termen de 5 zile lucrătoare Consiliul Județean Galați, beneficiar POR, asupra 
acordului cadru de parteneriat. 

(3) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum și în 
perioada de durabilitate a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, Administrația 
Bazinală de Apă Prut-Bârlad se obligă să păstreze dreptul de administrare asupra 
albiilor ........................................................................... traversate de drumul județean 
DJ 241A, care face obiectul proiectului. 
 

ART. 4 Termene 
(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 10 ani și intră în vigoare la data semnării 

de către ambele părți. 
(2) Obligațiile prevăzute la art. 2 și art. 3 ale prezentului acord se vor realiza până la data 

la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 
 

ART. 5 Comunicare 
(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la 

îndeplinire a obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislației în vigoare 
și cu aplicarea principiului nevoii de a cunoaște. 

(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele 
recunoscute și acceptate de părți. 
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ART. 6 Dispoziții finale  
(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat, 

părțile vor notifica una celeilalte, în scris, persoana responsabilă cu implementarea 
prevederilor acestuia. 

(2) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, 
prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 

(3) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, 
transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 
Prezentul acord s-a semnat azi..................., în trei exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte și un exemplar pentru dosarul cererii de finanțare. 
 
 
 
 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați 

 
Președinte, 

Costel Fotea 
 

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad 
 

 
Director, 

Petru Avram  
 

 
 
 


