
 

 
                                                                                                                                                                               

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 
Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și 
asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării 
proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10616/20.09.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun 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 din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2697/2019 
privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale 
2545/2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului și documentelor aferente acestuia pentru 
Apelul de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului 
RO-CULTURA. 

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. 173 alin. (1) lit. d și e, alin. (5) lit. a, d, j, n, și p și alin 
(7) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/5/VII.2019; 

În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a și alin. (2) din Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia Galați” și Asociația Danube Media Center și asumarea 
unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului 
„Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”, ce va fi propus spre finanţare 
în cadrul Programului RO-CULTURA, APEL Restaurarea și revitalizarea monumentelor 
istorice, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 

 
 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor 
demersurilor necesare în vederea iniţierii şi implementării proiectului „Restaurare și 
amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” şi cu semnarea în numele Consiliului 
Judeţean Galaţi a întregii documentaţii aferente proiectului. 
   

Art. 3. (1) Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru proiectul „Restaurare și 
amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”, în valoare de maxim 1.450.000 lei, din 
bugetul local al Judeţului Galaţi, precum și asumarea cheltuielilor neeligibile, în valoare de 
150.000 lei. 

(2) Se aprobă acoperirea din bugetul local al Judeţului Galaţi a sumelor              
necesare implementării proiectului, reprezentând cheltuieli conexe sau sume necesare 
pentru acoperirea tranşelor intermediare sau finale. 
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Art.4.  Prezenta hotărâre nu produce efecte în cazul în care proiectul  “Restaurare și 

amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” nu va obţine finanţare externă 
nerambursabilă. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați și 

Asociației Danube Media Center. 
  

Art.6. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Tehnică, 
Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu şi Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor 
comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horhocea Mihaela/                                        D.Ex. Laura-Delia Angheluță 
1 ex./18.09.2019                                                                                                                                                                                

 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

 
Ionel Coca 

                                                                          



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.10616/20.09.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatul între UAT Județul Galați prin 
Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația 

Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, 
în vederea implementării proiectului  

”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” 
 
 

Proiectul ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” va fi depus în 
cadrul Programului RO-CULTURA, Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, 
finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 
 
Aplicantul principal este UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi şi are ca parteneri 
Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia Galați” și Asociația Danube Media Center. 
 
În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru prezentul apel de proiecte, în cazul 
solicitanţilor de tip unitate administrativ teritorială, parteneriatul cu o entitate de drept privat 
de tip organizaţie neguvernamentală sau societate comercială este obligatoriu. Pentru 
identificarea unui partener de tip privat, la nivelul UAT Judeţul Galaţi a fost realizată o 
procedură de selecţie a partenerului/partenerilor, conform Regulamentului de selecţie a 
partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate din surse extrabugetare, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 54/2019. În cadrul procedurii a fost depusă o 
singură propunere de parteneriat, de către Asociația Danube Media Center, care a fost 
declarată admisă în urma evaluării documentelor depuse.   
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea, valorificarea şi promovarea 
patrimoniului cultural şi a identităţii culturale locale ca factor cheie în dezvoltarea economică 
şi socială. 
 
Proiectul urmărește realizarea următoarelor obiective specifice: 
- restaurarea şi amenajarea clădirii de patrimoniu cultural local „Sediu Comisia Europeană 
a Dunării” din municipiul Galaţi, în care funcţionează Biblioteca „V.A. Urechia”; 
- dezvoltarea de noi „produse culturale” în cadrul monumentului istoric și promovarea 
acestora, conform planului de valorificare a patrimoniului construit; 
- perfecţionarea şi diversificarea competenţelor profesionale pentru 20 persoane, 
profesionişti în domeniul managementului patrimoniului cultural.  
 
Valoarea maximă a grantului alocat proiectului este de 2.000.000 Euro, iar cofinanţarea 
necesară implementării proiectului este de cel puțin 20% și va fi suportată de către 
parteneri, în funcție de valoarea grantului ce le revine prin bugetul proiectului.  
 
Grantul ce revine UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați pentru acest proiect va fi 
de aproximativ 5.650.000 lei, echivalent a 1.186.000 Euro, contribuția proprie va fi de 
maxim 1.450.000 lei, echivalent a 304.475 Euro, iar cheltuielile neeligibile vor avea o 
valoare de maxim 150.000 lei, echivalent a 31.500 Euro. 
 
Proiectul prevede amenajarea şi restaurarea clădirii monument istoric „Sediu Comisia 
Europeană a Dunării”, imobil în care îşi desfăşoară activitatea în prezent Biblioteca 
Judeţeană „V.A. Urechia”, organizarea şi desfăşurarea a cinci noi activităţi culturale (Circuit 
de vizitare, Galaţi – oraşul consulatelor, Zilele ”V.A. Urechia”, Târgul de carte pentru copii şi 



Reconstituiri istorice), promovarea monumentului istoric şi a activităţilor culturale găzduite 
de acesta şi activităţi de instruire şi perfecţionare profesională. 
 
În ceea ce privește lucrările de amenajare și restaurare ale clădirii, acestea au fost aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 72/29 martie 2019, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare  a  Lucrărilor  de  
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Restaurare şi Amenajare Sediu 
Comisia Europeană a Dunării. Astfel, lucrările care se vor executa în vederea restaurării şi 
amenajării monumentului includ: reparaţii şarpantă cu înlocuiri de elemente şi ignifugare, 
înlocuire astereală, termoizolaţie vată bazaltică şi placare cu gipscarton rezistent la foc pe 
schelet metalic, înlocuire jgheaburi şi burlane din zinc titan, înlocuire luminatoare de la 
nivelul învelitorii cu ferestre din oţel şi geam termorezistent, reparaţii luminator interior peste 
etaj 1, consolidare planşeu, reparaţii scară interioară principală şi refacere soclu şi 
balustradă, înlocuire pardoseli etaj 1 şi 2, refacere plafoane cu tencuiala pe şipci şi plasă de 
rabiţ, reparaţii tencuieli interioare şi exterioare cu păstrarea cromaticii originale, injectări 
fisuri, refacere elemente decorative, reparaţii copertină acces principal, reparaţii soclu 
mozaic buciardat, vopsiri lavabile la interior, lucrări de impermeabilizare la pereţi interiori şi 
exteriori, revizuire pavaje exterioare şi trotuare, reparaţii și vopsire soclu fier forjat. De 
asemenea sunt prevăzute utilaje, echipamente tehnologice funcţionale care necesită montaj 
şi dotări specifice cum ar fi: centrală electrică pentru încălzire, ventilator de introducere aer 
proaspăt şi evacuare aer viciat, baterie de încălzire electrică, controler temperatură – 
umiditate, dezumificator, purificator, vitrine expoziţionale cu microclimat înglobat, rafturi 
metalice fixe şi mobile, sistem digitalizare, etc. 
 
Activitățile proiectului includ și o serie de acțiuni cu caracter cultural care vor fi realizate în 
parteneriat cu Biblioteca ”V.A.Urechia” și respectiv Asociația Danube Media Center. Fiecare 
partener are stabilite o serie de atribuții clar preconizate și cuantificabile, astfel încât să 
atingem obiectivul general al proiectului, respectiv punerea în valoare a Monumentului 
istoric ”Sediu Comisia Europeană a Dunării”, iar în ceea ce privește contribuția financiară, 
fiecare partener trebuie să contribuie cu o sumă care să acopere 20% din bugetul eligibil 
aferent, precum și cheltuielile neeligibile aferente. 
 
Partenerul privat, selectat în urma unei proceduri transparente, a propus o serie de activități 
care se vor derula atât pe perioada de implementare a proiectului (24 luni), cât și pe 
perioada de sustenabilitate. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizul  
Comisiilor de specialitate nr. 1 de buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economico-
socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de 
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană, din cadrul Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană 
”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin 
Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Restaurare și amenajare 
Sediu Comisia Europeană a Dunării”, în forma prezentată. 
 
 

PREȘEDINTE, 

 

 COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
Mihaela Horhocea/                                    D.Ex. Laura-Delia Angheluță 
1 ex./ 18.09.2019                                                                                                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr.10616/20.09.2019 

 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatul între UAT Județul Galați prin 

Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația 
Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean 

Galați, în vederea implementării proiectului  
”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatul între UAT Județul Galați prin 
Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube 
Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea 
implementării proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”. 
 
Proiectul menţionat va fi depus în cadrul Programului RO-CULTURA, Apel Restaurarea și 
revitalizarea monumentelor istorice, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 
 
Aplicantul principal este UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi şi are ca 
parteneri Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia Galați” și Asociația Danube Media Center. 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea, valorificarea şi promovarea 
patrimoniului cultural şi a identităţii culturale locale ca factor cheie în dezvoltarea 
economică şi socială. 
 
Proiectul urmărește realizarea următoarelor obiective specifice: 
- restaurarea şi amenajarea clădirii de patrimoniu cultural local „Sediu Comisia 
Europeană a Dunării” din municipiul Galaţi, în care funcţionează Biblioteca „V.A. Urechia”; 
- dezvoltarea de noi „produse culturale” în cadrul monumentului istoric şi promovarea 
acestora, conform planului de valorificare a patrimoniului construit; 
- perfecţionarea şi diversificarea competenţelor profesionale pentru 20 persoane, 
profesionişti în domeniul managementului patrimoniului cultural.  
 
Grantul ce revine UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați pentru acest proiect va 
fi de aproximativ 5.650.000 lei, echivalent a 1.186.000 Euro, contribuția proprie va fi de 
maxim 1.450.000 lei, echivalent a 304.475 Euro, iar cheltuielile neeligibile vor avea o 
valoare de maxim 150.000 lei, echivalent a 31.500 Euro. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază următoarele prevederi:  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în 
Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 555/5.VII.2019 art. 173 alin. (1) - „Consiliul 
judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: (…) lit. d) - atribuţii 
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; lit. e) - atribuţii privind 
cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. (5) – „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1)  lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind: lit. a) – educaţia; lit. d) – cultura; lit. j) – conservarea, restaurarea și punerea în 
valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor și rezervațiilor 
naturale”, lit. n) – turism și lit. p) dezvoltare economică şi alin (7) „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: (…) lit. c) - hotărăşte, în condiţiile legii, 



cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, 
precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.”;  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 182 
alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 196 
alin (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale 
adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după 
cum urmează:lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri” şi alin (2) „În 
organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele 
executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se 
modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.” 
-  Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale 2697/2019 privind modificarea și 
completarea Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale 2545/2019 pentru 
aprobarea Ghidului solicitantului și documentelor aferente acestuia pentru Apelul de 
proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-
CULTURA. 
 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Mihaela Horhocea/ 1 ex/18.09.2019                                                                               D.Ex. Laura Delia Angheluță 

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Director executiv, 

Stoica George 

 
 

Director executiv, 

Cristea Constantin 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională 

 
Director executiv, 

Angheluţă Laura-Delia  

Direcţia Arhitect Şef 
 

Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara  

Serviciul Contencios şi 
probleme juridice  

 

_____________, 

Direcţia Patrimoniu 
 

Director executiv, 

Cristea Constantin 

Direcţia Programe 
 

Director executiv, 

Camelia Epure 


