
 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 

 
 

privind: modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii nr. 
138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, 
precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni 
(DJ251A)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25841/07.11.2018 

 

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 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; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent 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; 

Având în vedere Solicitarea de clarificare 5 primită de la Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 25.841/31.10.2018 
aferentă procesului de contractare pentru cererea de finanțare „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”; 

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. 14, art. 91 alin (1), lit. b), alin. (3) lit. a) și alin. (6) 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.I Se modifică conţinutul art. I din Hotărârea nr. 85/25 aprilie 2018 privind 

modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – 
Drăgușeni (DJ251A)”, după cum urmează: 

1.  Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, în cuantum de 
38.934.431,33 lei (inclusiv TVA). 

2. Se aprobă alocarea sumei de 778.331,65 lei, reprezentând contribuția proprie de 
2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum 
de 17.850,00 lei în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A). 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2018 
pag. nr. 2 

 
 
Art. II (1) Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4636 din 26 aprilie 

2018 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați – lider de proiect și 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Corod și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Drăgușeni – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni 
(DJ251A)”. 
        (2) Actul adițional nr. 1 constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 

Art.III Prezenta hotărâre se va comunica UAT Comuna Corod și UAT Comuna 
Drăgușeni. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beraru Mariana/                                                                                                                                                                                        Director Executiv – 
Beraru Mariana/                                                    Camelia Epure 
1 ex./02.11.2018                                                                                                                                                                               
 
 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 

                        Ionel Coca 
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ANEXA 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la acordul de parteneriat nr. 4636 din 26 aprilie 2018 pentru realizarea proiectului 

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional  

între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)” 

 
 
Părţile: 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada 

Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 

3127476, reprezentată de Costel Fotea - Președinte, având calitatea de Lider de 

parteneriat (Partener 1) 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării 
cererilor de plată: RO04TREZ306504102X016233; 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare: 
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul 
curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii 
anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX - Prefinanțare 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. 
Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COROD, cu sediul în 

comuna Corod, str. Ștefan cel Mare, nr. 258, cod poștal 807080, județul Galați, codul 

fiscal 4393166, reprezentată de Vasile Cârjeu – Primar, având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA DRĂGUȘENI, cu sediul în 

comuna Drăgușeni, cod poștal 807115, județul Galați, codul fiscal 4591309, 

reprezentată de Dumitru Vintilă – Primar, având calitatea de Partener 3 

 
au convenit încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4636 din 26 aprilie 
2018, după cum urmează: 

 
Art. 1. Se modifică art. 3 „Roluri și responsabilități în implementarea proiectului”, alin. 
1, prin diminuarea valorii Activității de audit financiar de la 57.600 lei (TVA inclus) la 43.200 
lei (TVA inclus) aferentă Liderului de parteneriat (Partener 1) UAT Județul Galați, iar art. 3 
„Roluri și responsabilități în implementarea proiectului”, alin. 1 va avea următorul conținut: 
 

„ (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
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Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Răspunde de elaborarea documentației necesare 

depunerii proiectului; 

2. Elaborează și semnează cererea de finanțare 

împreună cu partenerii; 

3. Semnează contractul de finanțare; 

4. Menține legătura cu finanțatorul; 

5. Asigură resursele financiare necesare cofinanțării și 

derulării proiectului, precum și cheltuielile neeligibile 

și conexe care pot interveni; 

6. Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului și 

urmărește derularea contractelor încheiate; 

7. Urmărește realizarea lucrărilor și menține legătura cu 

dirigintele de șantier și proiectantul; 

8. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu 

Manualul de Identitate Vizuală și dă în administrare 

partenerilor plăcile permanente și panourile 

temporare, după caz; 

9. Menține legătura cu auditorul și pune la dispoziție 

toate documentele necesare realizării rapoartelor de 

audit; 

10. Realizează rapoartele de progres și cererile de 

rambursare/plată, după caz; 

11. Menține proprietatea terenului aferent drumului 

județean modernizat şi reabilitat  pentru care   s-a 

acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de 

la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 

12. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe 

perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la 

efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului). 

Activități în care este implicat: 

I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 

1.Elaborarea proiectului – 227.428,56 lei 

Subactivitatea 1.1 Elaborarea documentațiilor tehnico-
economice aferente proiectului 

Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a 
anexelor aferente 

II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de 
finanţare: 

Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei 

Subactivitatea 1.1 Monitorizarea proiectului 

Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și 
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Partener 2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Corod 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finale 

Activitatea 2 Organizarea procedurilor de achiziţie – 0,00  
lei 

Subactivitatea 2.1 Desfășurarea achizițiilor publice din 
proiect 

Activitatea 3: Realizarea lucrărilor aferente investiției de 
bază – 39.608.035,70 lei 

Subactivitatea 3.1 Obținerea autorizației de construire și 
realizarea Proiectului Tehnic 

Subactivitatea 3.2 Executarea lucrărilor de reabilitare și 
modernizare a drumului județean DJ 251 A  

Subactivitatea 3.3 Prestarea serviciilor de asistență tehnică 
și dirigenție de șantier 

Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului – 
73.902,00 lei 

Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din 
cadrul proiectului 

Activitatea 5: Auditul financiar al proiectului – 43.200 lei 

Subactivitatea 5.1 Realizarea auditului financiar extern 

 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării 
şi implementarii proiectului; 

2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe 
care le reprezintă şi administrează, după caz, panourile 
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin 
proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă 
de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 

3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii normali 
de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente 
drumului;  

4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drumuri publice care traversează UAT-ul. 

Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 

1.Elaborarea proiectului -  0,00 lei 

Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a 
anexelor aferente 

II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de 
finanţare: 
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Partener  3 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Drăgușeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei 

Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și 
finale 

Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului - 0,00 lei 

Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din 
cadrul proiectului 

 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării 
şi implementarii proiectului; 

2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe 
care le reprezintă şi administrează, după caz, panourile 
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin 
proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă 
de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 

3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii normali 
de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente 
drumului;  

4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drumuri publice care traversează UAT-ul. 

Activități în care este implicat: 

I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 

1.Elaborarea proiectului -  0,00 lei 

Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a 
anexelor aferente 

II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de 
finanţare: 

Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei 

Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și 
finale 

Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului - 0,00 lei 

Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din 
cadrul proiectului” 

Art. 2. Se modifică art. 3 „Roluri și responsabilități în implementarea proiectului”, alin. 
2, prin diminuarea valorii contribuției Liderului de parteneriat (Partener 1) UAT Județul Galați 
la total cheltuieli eligibile, de la 778.619,65 lei la 778.331,65 lei, precum și prin diminuarea 
valorii contribuției Liderului de parteneriat (Partener 1) UAT Județul Galați la valoarea totală a 
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proiectului de la 796.469,65 lei la 778.510,15 lei, iar art. 3 „Roluri și responsabilități în 
implementarea proiectului”, alin. 2 va avea următorul conținut: 

 

„(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul 
Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

(778.331,65 lei, respectiv 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile  

(17.850,00  lei, respectiv 0,05% din valoarea totală 
a proiectului)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

(778.510,15 lei, respectiv 2,00% din valoarea totală 
a proiectului) 

 
Partener 2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Corod 

 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, 
respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 
lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 

 
Partener 3 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Drăgușeni 

 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, 
respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 
lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%)”. 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat rămân neschimbate. 
 

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 

 
Semnături 
 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială Județul 
Galați 

COSTEL FOTEA 

PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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Partener 2 
 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială comuna 
Corod 

VASILE CÂRJEU 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială Comuna 
Drăgușeni 

DUMITRU VINTILĂ 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 25841 din 07.11. 2018 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 

privind modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, 

a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru 

realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)” 

 

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 

Corod – Drăgușeni (DJ251A)” este propus spre finanțare în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. 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 sistemelor de preluare a apelor 

pluviale, lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe traseul drumului, amenajarea de 

staţii pentru transportul public şi lucrări de siguranţa 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 251A situat între 

localităţile Corod – Drăgușeni. În conformitate cu documentele de proprietate, lungimea 

tronsonului de drum judeţean ce va fi modernizat este de 16 km. 

În momentul depunerii cererii de finanțare, perioada estimată de începere a implementării 

proiectului a fost luna iunie 2018. Ulterior, în urma derulării procesului de verificare a 

conformității tehnico-administrative de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-

Vest s-a constatat că implementarea proiectului va începe cel mai devreme în luna 

decembrie 2018. 

Astfel, achiziția ce vizează realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor a fost 

programată inițial pentru luna 1 de implementare a proiectului (luna iunie 2018). Ulterior, a 

fost luată decizia demarării acestei proceduri de achiziție cu clauză suspensivă chiar dacă 

nu a fost semnat contractul de finanțare.  

Având în vedere aceste aspecte a fost modificat graficul de derulare a activităților 

proiectului, iar perioada de implementare a acestuia s-a scurtat, fapt ce a determinat 

necesitatea realizării unui număr mai mic de rapoarte de audit financiar. În consecință a 

fost modificat bugetul proiectului prin reducerea costurilor aferente activității de audit 

financiar de la valoarea de 57.600 lei (TVA inclus) la valoarea de 43.200 lei (TVA inclus). 

De asemenea, conform Solicitării de clarificare nr. 5 primită de la Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 25.841/31.10.2018 



aferentă procesului de contractare pentru cererea de finanțare „Reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni 

(DJ251A)” este necesară modificarea hotărârii de aprobare a proiectului, în concordanță 

cu noile valori bugetare. 

Având în vedere aceste modificări, în sensul diminuării valorii aferente activității de audit 

financiar, bugetul total al proiectului este de 38.934.431,33 lei, din care valoarea finanțării 

nerambursabile este de 38.916.581,33 lei. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, 

inclusiv TVA aferent, este de 778.331,65 lei, reprezentând 2,00 % din totalul cheltuielilor 

eligibile ale proiectului. Totodată, se modifică sumele menţionate în art. 3, alin. 1 și 2 din 

Acordul de parteneriat, prin încheierea Actului adițional nr. 1. 

 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 

parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”. 

 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 

avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

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

prezentată. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beraru Mariana/                                                                                                                                                                                      Director Executiv – 
Beraru Mariana/                                                  Camelia Epure 
1 ex./02.11.2018                                                                                                                                                                                



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Nr. 25841/07.11.2018 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind 
modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind 
modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – 
Drăgușeni (DJ251A)”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Rezultatul evaluării tehnice și financiare a 
proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 
Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, transmis de OI POR Regiunea Nord-Vest și înregistrat la 
Consiliul Județean cu nr. 3529/27.03.2018, Solicitarea de clarificare nr. 5 primită de la Agenția 
de Dezvoltare Regională Nord-Vest și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
25.841/31.10.2018, precum și Memoriul tehnic privind obiectivul de investiții „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni 
(DJ251A)”, realizat de S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. și îregistrat la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 4257/17.04.2018. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, potrivit prevederilor art. 14 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 unităţile administrativ-
teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la 
iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor 
adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în condiţiile legii. 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. De asemenea, 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, consiliului judeţean îi 
revine atribuţia de a aproba cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a 
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 
privind modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 
Corod – Drăgușeni (DJ251A)” îndeplineşte condiţiile de legalitate  
 

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