
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 191 din 24 septembrie 
2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 
implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și 
complementare - CARIC” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:26604/28.11.2018 

 

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 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 solicitarea de clarificări nr. 1, transmisă de Autoritatea de Management 
a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu numărul 26604/21.11.2018 pentru proiectul „Capacitate administrativă 
ridicată prin investiții integrate și complementare – CARIC”, cod SMIS 126291; 

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. I: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 191 din 24 
septembrie 2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în 
vederea implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și 
complementare - CARIC” după cum urmează: După Art. 3 se introduce un nou articol (Art. 4) 
care va avea următorul cuprins: 

„Art 4: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare continuării rezultatelor 
proiectului (inclusiv pentru mentenanța și suportul tehnic al sistemului informatic de gestionare 
electronică a arhivei), prin prevederea sumelor necesare în bugetul instituției în perioada de 
durabilitate a proiectului.” 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

               Secretarul Judeţului, 
                   Ionel Coca 

 
Beraru Mariana/                                                                                                                                                          Director Executiv–                                                                                                                                                                                                                                         
Beraru Mariana/                                                                                                                                                          Camelia Epure  
ex./28.11.2018  
                              

Contrasemnează pentru legalitate 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 26604 din 28.11.2018 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 191 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea unor 
obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului 

„Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - 
CARIC” 

 
În cadrul Cererii de proiecte CP 10/2018 „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică 
și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile 
mai puțin dezvoltate”, a propus în vederea finanțării proiectul „Capacitate administrativă 
ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”. 
 
Proiectul vizează realizarea acțiunilor de planificare strategică (inclusiv Planul Strategic 
Instituțional al Consiliului Județean Galați și Strategia de dezvoltare a județului Galați), 
introducerea CAF (Cadrul de Autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor 
administratiei publice) ca instrument de management al performanței la nivelul Consiliului 
Județean Galați și celor 5 instituții de cultură din subordine, precum și crearea unui sistem 
de arhivă electronică la nivelul Consiliului Județean Galați.  
 
În prezent, proiectul este admis din punct de vedere al conformității și eligibilității, 
evaluarea tehnică și financiară a fost finalizată și este în etapa de pre-contractare. 
 
La finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară și în etapa de pre-contractare a fost 
transmisă de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 – 2020, solicitarea de clarificare nr. 1, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu numărul 26604/21.11.2018 pentru proiectul „Capacitate administrativă 
ridicată prin investiții integrate și complementare – CARIC”, cod SMIS 126291, unde la 
punctul 16 se solicită „asumarea, în mod expres a asigurării resurselor financiare necesare 
continuării rezultatelor proiectului (inclusiv pentru mentenanța și suportul tehnic al 
sistemului informatic de gestionare electronică a arhivei), prin prevederea sumelor 
necesare în bugetul instituției”, în perioada de durabilitate a proiectului.  
 
În solicitarea de clarificare se specifică angajamentele AM POCA privind contractarea cu 
celeritate a proiectelor și declararea cheltuielilor asumate la nivelul anului 2018, totodată 
cu mențiunea faptului că refuzul sau lipsa unui răspuns conform în termenele stabilite de 
Autoritatea de Management reprezintă renunțarea la finanțarea cererii de finanțare 
selectate deja. 
 
În concluzie, considerăm oportună completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
191 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean 
Galaţi în vederea implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții 
integrate și complementare - CARIC” în sensul celor menționate anterior. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul 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, județeană, regională şi europeană, și al 



Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională. 
 
Având în vedere cele expuse, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

 
Costel FOTEA        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beraru Mariana/                                                                                                   Director Executiv –                                                                                                                                        Beraru Mariana/             Camelia Epure                                                                                                                                                                              
1 ex/28.11.2018                                                                                                                                             Camelia Epure       
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
Nr. 26604/ 28.11.2018 

 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 191 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea unor 
obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului 

„Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - 
CARIC” 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 191 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului 
Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată 
prin investiții integrate și complementare - CARIC”. 
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază solicitarea de clarificare nr. 1 transmisă de 
Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 
2020, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu numărul 26604/21.11.2018 pentru 
proiectul „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare – 
CARIC”, cod SMIS 126291, unde la punctul 16 se solicită „asumarea, în mod expres a 
asigurării resurselor financiare necesare continuării rezultatelor proiectului (inclusiv pentru 
mentenanța și suportul tehnic al sistemului informatic de gestionare electronică a arhivei), 
prin prevederea sumelor necesare în bugetul instituției”, în perioada de durabilitate a 
proiectului. 
 

În prezent, proiectul este admis din punct de vedere al conformității și eligibilității, 
evaluarea tehnică și financiară a fost finalizată și este în etapa de pre-contractare.  
 

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 completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 191 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin 
Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Capacitate administrativă 
ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, îndeplineşte condiţiile de 
legalitate. 
 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 47, pct. (1), lit. b din 
Regulamentul 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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Beraru Mariana/            Director Executiv –                                                                                                                                                                                                    
Beraru Mariana/                                                                                                                                                                       Camelia Epure                                                                                                                                                                                                      
1 ex/28.11.2018 


