
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

privind: completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, 
precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Galați” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11629/13.12.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al 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, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice și 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 din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea 
numărului de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deșeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 
2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și 
creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România;  

Având în vedere avizul Comisiei de avizare a documentaţiei tehnico – economice 
(CTE) nr. 11629/15.10.2019; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

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. b), d) și e), alin. (3) lit. a) și f), alin. (5) 
lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.I Se completează Art. 1 din Hotărârea nr. 231/22 octombrie 2019 privind aprobarea 

aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de 
fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”, astfel: 

 
„Art.1.  
Alin. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din 

Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați” în valoare totală de 441.619.409,00 lei (inclusiv TVA), din care 
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C+M este de 168.998.723,00 lei (inclusiv TVA), în preţuri constante, conform Anexei 1, parte 
integrantă a Hotărârii nr. 231/22 octombrie 2019.   

Alin. (2) Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din 
Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați” în valoare totală de 474.403.293,00 lei (inclusiv TVA), din care 
C+M este de 181.544.445,55 lei (inclusiv TVA), în preţuri curente, conform Anexei 1, parte 
integrantă Hotărârii nr. 231/22 octombrie 2019.”   

 
Art. II Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOSERV Galați. 

 
 
 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               

        Secretarul General al Judeţului                                                            
                        Ionel Coca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Neculai Mădălin                                                                                                                                       Director Executiv,  
1 ex./13.12.2019                       Epure Camelia 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 11629 / 13.12.2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați 
din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente 

proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” 
 
 
 
Studiul de fezabilitate, precum și obligațiile și cheltuielile aferente proiectului „Sistem 

de management integrat al deșeurilor în județul Galați” au fost aprobate prin Hotărarea nr. 
231 / 22.10.2019.   

 
În art 1 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 231/22.10.2019, valoarea totală 

aprobată de 441.619.409,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 168.998.723,00 lei 
(inclusiv TVA), reprezintă valoarea totală în preţuri constante, aşa cum este prezentată în 
“DEVIZUL GENERAL SMID GALATI în preţuri curente” – parte integrantă din Studiul de 
fezabilitate pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Galați”.  

 
Se va completa articolul 1 cu aliniatul (2) care va preciza valoarea totală a proiectului 

de 474.403.293,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 181.544.445,55 lei (inclusiv 
TVA), în preţuri curente, aşa cum este prezentată în “DEVIZUL GENERAL SMID GALATI  în 
preţuri curente” – parte integrantă din Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.  

 
Structura de finanțare a proiectului prezentată aprobata la Art. 4. din Hotărârea nr. 231 

din 22 octombrie 2019 rămâne neschimbată:  
“(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Galați”, în cuantum de 103.479.031,00 euro (inclusiv TVA). 
(2) Se aprobă cofinanţarea proiectului „ Sistem de management integrat al deșeurilor 

în județul Galați ce va fi suportată de către Consiliul Judeţean Galaţi, în valoare de 
14.360.960,00 euro, din care: 

 1.818.736,00 euro, contribuţia la finanţarea cheltuielilor eligibile, 

 12.542.224,00 euro, contribuţia la finanţarea costurilor (deficit de finanţare).” 
 
Având în vedere rolul Consiliului Județean în procesul de pregătire și implementare al 

investițiilor propuse în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Galați”, considerăm oportună aprobarea completării Hotărarii nr. 231 / 22.10.2019 
pentru detalierea valorii totale a proiectului funcţie de preţurile curente si preţurile constante 
din Devizele Generale ale Studiului de fezabilitate „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați”. 

 
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, al Comisiei de 
specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia 
mediului şi de servicii publice și 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. 

 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem adoptarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea completarii Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de 
fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epure Camelia/                             D. Ex. –Camelia Epure 
1 ex./ 13.12.2019                                                                                                                   



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                       Nr. 11629/13.12.2019 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați 
din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente 

proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” 
 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind detalierea valorii totale a 
proiectului în preţuri constante şi în preţuri curente prin completarea articolului 1 din Hotărârea 
nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a 
cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”. 
 

În art. 1 din HCJ 231/22.10.2019 valoarea totală aprobata de 441.619.409,00 lei (inclusiv 
TVA), din care C+M este de 168.998.723,00 lei (inclusiv TVA), reprezintă valoarea totală în 
preţuri constante, aşa cum este prezentată în “DEVIZUL GENERAL SMID GALATI în preţuri 
curente” – parte integrantă din Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”.  
 
Se va completa articolul 1 cu aliniatul (2) care va preciza valoarea totală a proiectului de 
474.403.293,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 181.544.445,55 lei (inclusiv TVA), în 
preţuri curente, aşa cum este prezentată în “DEVIZUL GENERAL SMID GALATI în preţuri 
curente” – parte integrantă din Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”.  
 
Structura de finanțare a proiectului prezentată aprobata la Art. 4. din Hotărârea nr. 231 din 22 
octombrie 2019 rămâne neschimbată:  
“(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Galați”, în cuantum de 103.479.031,00 euro (inclusiv TVA). 
(2) Se aprobă cofinanţarea proiectului „ Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Galați ce va fi suportată de către Consiliul Judeţean Galaţi, în valoare de 
14.360.960,00 euro, din care: 

 1.818.736,00 euro, contribuţia la finanţarea cheltuielilor eligibile, 

 12.542.224,00 euro, contribuţia la finanţarea costurilor (deficit de finanţare).” 
 
Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de 
mediu în condiții de management eficient al resurselor, Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014 – 2020, respectiv UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean, trebuie să facă 
dovada aprobării prin hotărâri ale autorităților locale a Studiului de Fezabilitate și a 

documentelor aferente accesării fondurilor nerambursabile. In acest sens, se completeaza 
articolul 1 al hotărarii autorităţii locale prin detalierea valorii totale a proiectului în preţuri 
constante şi în preţuri curente. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

 Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite 
neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România 
din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și 
creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România;  



 

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a) și f), alin. (5) lit. m) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului județean îi revine, potrivit 
dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, atribuția de 
a aproba „la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, 
modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar”. 
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes județean, precum și dezvoltarea 
economico-socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. 
a) și f), alin. (5) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ.  
 
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Epure Camelia/                                                   D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 13.12.2019                                                                                                                           


