
 

                                                                                                      
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 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 pe drumul județean  
DJ 242A” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4640/1/14.12.2017 

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, județeană, regională și 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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aurel Crețu/                                                                                                                                                                                                     Director Executiv – 
Aurel Crețu/                                                          Camelia Epure 
1 ex./08.12.2017                                                                                                                                                                                

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4640/1/14.12. 2017 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 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 pe 
drumul județean DJ 242A” 

 

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean 
DJ 242A”, va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Apelul de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării – a Strategiei Uniunii 
Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acțiune 1.b – Îmbunătățirea mobilității 
și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene. 

Proiectul vizează lucrări de reabilitare a sistemului rutier, a dispozitivelor de preluare a apelor 
pluviale, lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe traseul drumului, realizarea de piste 
pentru biciclişti, amenajarea de staţii pentru transportul public şi lucrări de siguranţă a circulaţiei 
(semnalizarea rutieră, inclusiv amenajarea trecerilor de pietoni cu indicatoare cu dispozitive de 
iluminat cu leduri alimentate prin intermediul panourilor fotovoltaice) pe drumul judeţean DJ 
242A, între localitățile Rădești – Berești – Berești - Meria – Cavadinești. În conformitate cu 
ridicarea topografică, lungimea tronsonului de drum judeţean ce va fi reabilitată este de ...... km.  

În cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul 
județean DJ 242A” vor fi reabilitate și modernizate ..... poduri ale căror albii sunt în 
administrarea Administrației Bazinale de Apă Prut – Bârlad. 

Guvernul României a aprobat Memorandumul privind adoptarea acordului de parteneriat între 
unități administrativ teritoriale și instituții publice. Astfel, pentru proiectele depuse spre finanțare 
în cadrul POR 2014 - 2020, Prioritatea de investiții 6.1, trebuie încheiate parteneriate între 
consiliile județene și administrațiile bazinale de ape, instituții aflate în subordinea Administrației 
Naționale Apele Române, pentru terenurile aflate în albiile râurilor, aferente podurilor propuse a 
fi modernizate în cadrul acestor proiecte. 

Prin crearea parteneriatului dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați (administrator al 
drumului județean DJ 242A și al podurilor aferente) și Administrația Bazinală de Apă Prut - 
Bârlad (administrator al terenurilor corespunzătoare podurilor), fiecare parte își va putea 
exercita toate prerogativele care decurg din dreptul de administrare asupra imobilului deținut. 

În concluzie, considerăm oportună 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 pe drumul județean DJ 242A”. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 2, 3, 5 și 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

PREŞEDINTE,   

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
Aurel Crețu/                                                                                                                                                                                                      Director Executiv – 
Aurel Crețu /                                                                  Camelia Epure 
1 ex./08.12.2017                                                                                                                                                                



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 4640/1/14.12.2017 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 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 pe 
drumul județean DJ 242A” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind 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 pe drumul județean DJ 
242A”. 
 

Conform adresei nr. 7118/24.05.2017 a OI POR Regiunea Sud-Est înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 4640/25.05.2017 s-a aprobat Memorandumul 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. 
 

În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului judeţean îi revine – potrivit 
dispoziţiilor art. 91 alin. (6) 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 hotărî, ”cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării 
în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean” iar potrivit 
dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. a), pct. 12 asigură, potrivit competențelor sale, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: podurile și drumurile publice. 
 

În consecinţă, proiectul de hotărâre 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 pe drumul 
județean DJ 242A” îndeplineşte toate condiţiile legale și poate fi luat în discuție 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. 
 

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate și poate fi luat în dezbatere 
în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

Direcţia de 
Dezvoltare 
Regională 

Direcţia Economie 
şi Finanţe 

Direcţia 
Arhitect Şef 

Direcţia 
Patrimoniu 

Serviciul 
Contencios şi 

Probleme Juridice 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Arhitect 
Şef, 

Director 
Executiv, 

 

Camelia 
 Epure 

George  
Stoica 

Mărioara 
Dumitrescu 

Constantin 
Cristea 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurel Crețu/                                                                                                                                                                                               Director Executiv – 
Aurel Crețu /                                                     Camelia Epure 
1 ex./08.12.2017                                                                                                                                                                                

 


