
  

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 
din  __________________ 2020 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 noiembrie 2019 

privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare 
a municipiului Galați» 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1540/13.02.2020 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vederea referatului de aprobare 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, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement și al Comisiei de specialitate nr. 6 pentru 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 Contractul de finanțare nr. 4021/12.03.2019 încheiat între Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 
de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a 
Municipiului Galați”; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 43 din 26 februarie 2019 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 
pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului 
Galați”; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 noiembrie 2019 
privind aprobarea valorii totale a proiectului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a 
Municipiului Galați”; 

Având în vedere adresa nr. 310 din 29.01.2020 a Societății Elada Elit Consulting S.R.L, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 1540 din 30.01.2020; 

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) și lit.d), alin (5), lit. l), din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 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 aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 noiembrie 
2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare 
a municipiului Galați», după cum urmează: 
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Articolul 1 va avea următorul cuprins:  
„Art.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare 

a municipiului Galați», în cuantum de 135.292.870,11 lei (TVA inclus), din care valoarea totală 
eligibilă este 135.196.480,11 lei (TVA inclus) și valoarea totală neeligibilă este 96.390,00 lei (TVA 
inclus).” 

Articolul 2 va avea următorul cuprins:  
„Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.696.837,23 lei (TVA inclus), reprezentând 

contribuția proprie de 1,994 % din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în 
cuantum de 96.390,00 lei (TVA inclus) în cadrul proiectului «Extindere și modernizare variantă 
ocolitoare a municipiului Galați».”  

 
Art.II. Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat, prevazut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adumitroaiei Florentina                                                                                                                                                      Director executiv 
11.02.2020                                                                                 Camelia Epure 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
           Secretarul General al Judeţului, 

  

Ionel Coca   
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Anexa 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 3 

LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 28702 / 19.12.2017 
prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați  

nr. 254 din 19 decembrie 2017 
 

pentru realizarea proiectului  
„Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați” 

 

Părţile: 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, având sediul în str. 

Eroilor, nr. 7, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800119, România, cod de 
înregistrare fiscală 3127476, reprezentată legal de dl. COSTEL FOTEA, având funcţia de 
Preşedinte, identificat prin C.I seria GL nr. 977156, CNP 1741114220055 având calitatea 
de Lider de proiect,  

     astfel: 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată1:  RO04TREZ306504102X016233  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:  
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 MUNICIPIUL GALAŢI, având sediul în str. 
Domnească, nr.54, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800008, România, cod de 
înregistrare fiscală 3814810, reprezentată legal de dl. IONUT-FLORIN PUCHEANU, având 
funcţia de Primar, identificat prin C.I seria ZL nr. 057876, CNP1810502170051 având 
calitatea de Partener, astfel: 

Contul de venituri (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plata: 
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 

 
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de 
parteneriat nr. 28702 / 19.12.2017 după cum urmează: 
 
Art. 1. Obiectul   
Articolul 2 din Acordul de parteneriat nr. 28702 / 19.12.2017 se completează după cum urmează: 
„alin. (3) Prezentul act adițional se constituie anexă la cererea de finanţare.” 
 
Art. 2. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
 

                                                           
1
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 

2
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 
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Articolul 3,alin (2), din Acordul de parteneriat nr. 28702 / 19.12.2017 se modifică și 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 act adițional. 
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

UAT Județul Galați Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 
2.696.837,23 lei, reprezentând 1,994 % din valoarea totală eligibilă 
a proiectului 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 
96.390,00 lei, reprezentând 100 % din valoarea totală neeligibilă a 
proiectului 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) - 
2.793.227,23 lei, reprezentând 2,064 % din valoarea totală a 
proiectului.  

UAT Municipiul 
Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 
5.960,00 lei, 0,005 % din valoarea totală eligibilă a proiectului 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 
0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală neeligibilă a proiectului 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) – 
5.960,00 lei, 0,004 % din valoarea totală a proiectului” 

 
Art. 3. Dispoziții finale 
 
Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat și ale Actului Adițional nr. 1 rămân neschimbate. 
 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 
 

Semnături 
UAT Județul 
Galați 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE  

 ……………. 
GALAȚI 

UAT 
Municipiul 
Galați 

IONUȚ-FLORIN PUCHEANU 
PRIMAR  

 …………….. 
GALAȚI 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1540 din 13.02.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 269 din 

28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare 

variantă ocolitoare a municipiului Galați» 

Consiliul Județean Galați implementează proiectul «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a 
Municipiului Galați»  finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, începând cu 
data de 12 martie 2019. 
 
În proiectul inițial valoarea verificării tehnice a fost prevăzută cu suma de 22.610,00 inclusiv TVA, 
iar în etapa de contractare s-a constatat că această valoare este subevaluată. În urma consultării 
pieței și ofertelor de preț primite s-a constatat că acest serviciu poate fi contractat cu o valoare 
minimă de 80.000,00 lei fara TVA. 
 
În vederea derulării proiectului în condiții optime este necesară suplimentarea valorii aferente 
pentru verificarea tehnică de calitate a documentațiilor cu suma de 72.590,00 lei inclusiv TVA, 
având în vedere complexitatea obiectivului de investiție. Verificarea tehnică va fi realizată cu 
specialiști verificatori de proiecte atestați pentru următoarele domenii: A4-Rezistență mecanică și 
stabilitate,B2-Siguranță în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri și C-Igienă, 
sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului. 
 Această valoare de 72.590,00 lei inclusiv TVA se adaugă la valoarea de 23.800,00 lei inclusiv TVA 
aprobată anterior. 
 
În consecință, valoarea totală a proiectului va fi de 135.292.870,11 inclusiv TVA, din care valoarea 
eligibilă este de 135.196.480,11 lei inclusiv TVA, iar valoarea neeligibilă este de 96.390,00 lei inclusiv 
TVA. Valoarea totală eligibilă a proiectului rămâne neschimbată. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a 
proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați». 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 
Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

 COSTEL FOTEA 
 
 
 
 

 
 

 
Florentina Adumitroaiei                                                                                                                                                         Director Executiv 
1 ex./11.02.2020                                                       Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 1540/13.02.2019 
 
 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 269 din 
28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare 

variantă ocolitoare a municipiului Galați» 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 
noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă 
ocolitoare a municipiului Galați». 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază urmăroarele: 

 Contractului de Finanțare nr. 4021/12.03.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați 
privind acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului  «Extindere 
și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați». 

 Adresa nr. 310 din 29.01.2020 a SC Elada Elit Consulting S.R.L, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 1540 din 30.01.2020; 

 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, 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 publice de 
interes județean privind podurile și drumurile publice, precum și dezvoltarea economico-socială a 
județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), alin (5), lit. l), din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și 
modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați» îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
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Florentina Adumitroaiei /                                                                                                                                                                                   Director Executiv – 
1 ex./11.02.2020                                                            Camelia Epure 
                                                                                                                                                                                


