
                                                                                  
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2017 
 

privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 
implementării proiectului „Evaluare, standardizare și performanță în Administrația 
Publică Locală – Consiliul Județean Galați”  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2606/21.03.2017 

 

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. 1 de buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 
regională şi europeană și al Comisiei de specialitate nr. 5 – Comisia juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 
cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Cererii de proiecte nr. CP 4/2017, 
Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente”, 
lansată în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1.  Se aprobă proiectul „Evaluare, standardizare și performanță în 
Administrația Publică Locală – Consiliul Județean Galați”, în vederea finanțării acestuia 
în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de 
proiecte nr. CP 4/2017, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar 
accesibile şi transparente”.  

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Evaluare, standardizare și 
performanță în Administrația Publică Locală – Consiliul Județean Galați” în cuantum de 
601.646,90 lei. 

Art.3. (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 12.032,94 lei 
reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului precum și alocarea sumelor 
necesare pentru acoperirea contravalorii cheltuielilor, altele decât cele eligibile,  
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aferente implementării proiectului „Evaluare, standardizare și performanță în 
Administrația Publică Locală – Consiliul Județean Galați”.    

         (2) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare 
finanțării valorii corespunzătoare activităților din proiect, vor fi alocate din bugetul 
Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați. 
 (3) Aceste sume vor fi alocate în cazul în care proiectul „Evaluare, 
standardizare și performanță în Administrația Publică Locală – Consiliul Județean 
Galați”  va obține finanțare externă nerambursabilă prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte nr. CP 4/2017, Axa prioritară 
2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente”. 

Art.4. Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Administrator Public 
în cadrul Consiliului Județean Galați, să semneze contractul de finanțare, precum și 
toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului. 

  
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 
 

COSTEL FOTEA 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                                          



 
Serviciul contencios și probleme juridice, 
 
                     Șef serviciu 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2606 din 21.03.2017 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea unor 
obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului 

„Evaluare, standardizare și performanță în Administrația Publică Locală –  
Consiliul Județean Galați” 

 
Programul Operațional Capacitate Administrativă are ca scop crearea unei administrații 
publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor 
servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la 
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 
 
În cadrul acestui program, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Capacitate Administrativă a lansat Cererea de proiecte nr. CP 4/2017 „Sprijinirea 
autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din 
regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu 
Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și 
instituții publice 2016-2020”. 
 
Cererea de proiecte nr. CP 4/2017, prin Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile şi transparente” are ca obiectiv specific introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice. 
 
Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la atingerea 
rezultatelor prevăzute în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă: 
sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape 
implementat în administrația publică locală, precum și cunoștințe și abilități ale 
personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii 
măsurilor/acțiunilor vizate de aceste proiecte. 
 
În cadrul acesui program, Consiliul Județean Galați va depune, în vederea obținerii de 
finanțare, proiectul „Evaluare, standardizare și performanță în Administrația Publică Locală 
– Consiliul Județean Galați”.  
 
Proiectul vizează îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul 
Consiliului Județean Galați prin consolidarea capacității administrative de a gestiona 
aceste servicii, raportate la standarde de calitate recunoscute. Acest obiectiv se va realiza 
prin implementarea unor proceduri de lucru în cadrul Consiliului Județean Galați și 
instituțiilor subordonate, conform standardelor de calitate a serviciilor publice pe plan 
internațional, precum și prin desfășurarea unui program de pregătire/perfecționare a 
personalului în vederea implementării și utilizării Cadrului comun de autoevaluare a 
modului de funcționare a instituțiilor publice și Standardelor de Costuri (SCM). 
 
Bugetul total al proiectului este de 601.646,90 lei, iar valoarea contribuției Consiliului 
Județean Galați este de 12.032,94 lei. Valoarea aferentă TVA este cheltuială eligibilă iar 
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Consiliul Județean Galați va aloca sumele necesare pentru acoperirea contravalorii 
cheltuielilor, altele decât cele eligibile, aferente implementării proiectului.  
 
Durata de realizare a proiectului este de 14 luni. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean 
Galaţi în vederea implementării proiectului „Evaluare, standardizare și performanță în 
Administrația Publică Locală – Consiliul Județean Galați”. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele expuse, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

 
Costel FOTEA        
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
Nr. 2606 / 21.03.2017 

 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea unor 

obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului 
„Evaluare, standardizare și performanță în Administrația Publică Locală –  

Consiliul Județean Galați” 

 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean 
Galaţi în vederea implementării proiectului „Evaluare, standardizare și performanță în 
Administrația Publică Locală – Consiliul Județean Galați”. 
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Ghidul Solicitantului aferent Cererii de 
proiecte nr. CP 4/2017, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile 
şi transparente”, lansată în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020 şi propunerea de proiect „Evaluare, standardizare și performanță în 
Administrația Publică Locală – Consiliul Județean Galați” a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului judeţean îi revine – 
potrivit dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată în Monitorul Oficial al României nr.123/20.02.2007, Partea I, cu 
modificările şi completările ulterioare – atribuţia de a aproba bugetul propriu al judeţului, 
virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar.  
 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului 
Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Evaluare, standardizare și 
performanță în Administrația Publică Locală – Consiliul Județean Galați”, îndeplineşte 
condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma 
prezentă.  
 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. „b” din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi de a analiza şi aproba 
prezentul proiect de hotărâre. 
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