
 

 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea Acordului între Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia Galaţi” şi 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi 
amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7443/18.07.2018 
 

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 avizul Comisiei de specialitate nr. 4 asistenţã şi protecţie socialã, 

învãţãmânt, sãnãtate, culturã, activitãţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, al Comisiei de 
specialitate 5 juridică, pentru edministraţie 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, ale  Consiliului Judeţean Galaţi;  
          Având în vedere adresa nr. 2590 din 17.07.2018 a Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” 
Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7443 din 17.07.2018  

Având în vedere prevederile Contractului de Administrare Directă nr. 2102/21.03.2011, 
încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Biblioteca Judeţeană 
„V.A.Urechia Galaţi”.  

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b) și c) şi 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.1. (1) Se aprobă Acordul între Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia’ Galaţi şi Judeţul 

Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi amenajare 
sediu comisia Europeană a Dunării”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

         (2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea în 
numele şi pe seama Consilului Judeţean Galaţi a Acordului. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 
 

 
 
 
 
 

Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                
18.07.2018                                                  

                                                                          

 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş          
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ANEXĂ 

ACORD ÎNTRE BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „V.A.URECHIA” GALAŢI ŞI JUDEŢUL GALAŢI 
PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI PRIVIND  

DERULAREA INVESTIŢIEI „RESTAURARE ŞI AMENAJARE SEDIU COMISIA 
EUROPEANĂ A DUNĂRII”  

 
 Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, cod de identificare fiscală (CIF) 
3127476, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, telefon: 04-0236-
302520, fax: 04-0236-411099, reprezentat de domnul Costel FOTEA, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi  
şi 

Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia Galaţi”, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Mihai 
Bravu nr.14, judeţul Galaţi, telefon:04-0236-411037, fax: 04-0236-411060 reprezentat de 
domnul dr.prof.Ilie Zanfir, în calitate de Manager, au convenit încheierea prezentului Acord. 

 
 Cadrul general: 

Prin adresa nr. 7443 din 17.07.2018, Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi solicită 
sprijinul pentru elaborarea şi obţinerea unei finanţări nerambursabile pentru restaurarea clădirii 
Bibliotecii, clădire monument istoric cea fost sediul Comisiei Europene a Dunării de Jos.   
 
 Art. 1. - Obiectul prezentului Acord  
Constă în exprimarea acordului de derulare a investiţiei „Restaurare şi amenajare sediu 
Comisia Europeană a Dunării”.  
 
 Art. 2. - Obligaţiile Consiliului Judeţean Galaţi  

Se va pregăti şi derula investiţia „Restaurare şi amenajare sediu Comisia Europeană a 
Dunării” Galaţi, conform Contractului de administrare directă nr. 2102/21.03.2011, încheiat 
între Consiliul Judeţean Galaţi şi Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia Galaţi”.  
  
 Art. 3. - Obligaţiile Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” Galaţi 
Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi are obligaţia de a preda amplasamentul şi 
construcţiile existente care fac obiectul investiţiei, înainte de semnarea ordinului de începere a 
lucrărilor. 
Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi va pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, 
expertiza tehnică a clădirii şi alte studii de teren disponibile, necesare pentru  pregătirea 
documentaţiei proiectului aferent obiectivului de investiţii ce fac obiectul prezentul Acord. 
Pe parcursul derulării investiţiei Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi va pune la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi informaţii, documente şi spaţii necesare derulării în bune 
condiţii a investiţiei. 
 
           Art. 4. – Termene 

 Prezentul Acord se încheie pe durata derulării investiţiei „Restaurare şi amenajare 
sediu Comisia Europeană a Dunării”. 
 Prezentul acord s-a semnat azi..............................., în două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare în parte. 
  
 Unitatea Administrativ – Teritorială                  Biblioteca Judeţeană  
     Judeţul Galaţi                     „V.A.Urechia” Galaţi 
       
                            Preşedinte,                      Manager, 
      Costel FOTEA                                Dr. prof. Ilie ZANFIR 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 7443/18.07.2018 

                                   
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi de aprobare a Acordului între 
Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi privind derularea investiţiei  
„Restaurare şi amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării”  

 
 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aprobării 

Acordului între Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul 

Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi amenajare sediu Comisia 

Europeană a Dunării”. 

 

Prin adresa nr. 7443 din 17.07.2018, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi a 

comunicat Consiliului Judeţean Galaţi faptul că solicită sprijinul în vederea pregătirii şi 

depunerii unui proiect în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Grantului 

SEE 2014-2022 Programul RO – Cultură, apel 1   

 

Potrivit prevederilor art. 3 pct. 4 din Contractul de Administrare Directă nr. 

2102/21.03.2011 încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Biblioteca 

Judeţeană „V. A. Urechia Galaţi”: “Consiliul judeţean Galaţi are obligaţia să asigure, în limita 

resurselor disponibile şi prevederilor bugetare, resursele financiare pentru investiţii sau lucrări 

de intervenţie (reparaţii capital, consolidări, extinderi şi modernizări) ale imobilelor prevăzute la 

art. 1 al prezentului contract”.  

Întrucât obiectivul este de importanţă majoră pentru judeţul Galaţi, considerăm 

oportună aprobarea  Acordului între Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi şi Judeţul 

Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi amenajare 

sediu Comisia Europeană a Dunării”. 

            

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

şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 4, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte 
             Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                        Nr. 7443/18.07.2018 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 

    RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi de aprobare a Acordului între 

Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 
privind derularea investiţiei „Restaurare şi amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 

hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Acordului între Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” 
Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi 
amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării” 

Prin adresa nr. 7443 din 17.07.2018, Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi a 
comunicat Consiliului Judeţean Galaţi faptul că solicită sprijinul în vederea pregătirii şi depunerii 
unui proiect în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Grantului SEE 2014-2022 
Programul RO – Cultură, apel 1.   

Potrivit prevederilor art. 3 pct. 4 din Contractul de Administrare Directă nr. 
2102/21.03.2011 încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Biblioteca 
Judeţeană „V. A. Urechia Galaţi”: “Consiliul judeţean Galaţi are obligaţia să asigure, în limita 
resurselor disponibile şi prevederilor bugetare, resursele financiare pentru investiţii sau lucrări de 
intervenţie (reparaţii capital, consolidări, extinderi şi modernizări) ale imobilelor prevăzute la art. 1 
al prezentului contract”.  

Întrucât obiectivul este de importanţă majoră pentru judeţul Galaţi, considerăm necesară 
aprobarea  Acordului între Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi amenajare sediu Comisia 
Europeană a Dunării”. 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială 
a judeţului”]; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean are atribuții privind 
gestionarea patrimoniului judeţului”]; 

- prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean hotărăşte, în 
condiţiile legii, 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”]; 

            Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus aprobării  
şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

   
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 
Şef serviciu 

Mişurnov Andrei 
 

 
 

 

Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                                                                                         

Nicoleta Macri                               
 


