
  

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2020 
 

privind: modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 
129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, 
precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti 
– Cosmeşti – Movileni – Barcea” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2572/09.03.2020 

 

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 și al Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, 
regională şi europeană; 

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 155/03.07.2017 încheiat între Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și Parteneriatul dintre UAT Județul Galați, UAT Comuna 
Nicorești, UAT Comuna Cosmești și UAT Comuna Movileni; 

Având în vedere adresa nr. 1203/24.02.2020 de la Asocierea SC Tancrad SRL & 
SC Citadina SA & SC Lemacons SRL privind actualizarea manoperei pentru anul 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 modifică Hotărârea nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 

129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și 
a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni 
– Barcea”, astfel: 
 

Art. I va avea următorul conţinut:  
 
1.a „Art. 3 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 
Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti - Movileni - Barcea”, în cuantum de 
43.636.465,49 lei (inclusiv TVA).” 
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1.b „Alin. (1) al art. 4 va avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea sumei de 
851.719,50 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie de 2,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 
1.050.490,62 lei (inclusiv TVA) aferente implementării proiectului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – 
Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”.  

 
Art. II Se aprobă Actul adițional la Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 72 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru 
realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”,  conform Anexei care face 
parte din prezenta hotărâre. 

 
Art. III Prezenta hotărâre se va comunica UAT Comuna Cosmești, UAT Comuna 

Movileni și UAT Comuna Nicorești. 
 
 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Pușcaș/Daniela Pușcaș                                                                                        Director Executiv  
1 ex./26.02.2020           
                                                                                              Camelia Epure 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca  
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ANEXĂ 

ACT ADIŢIONAL  
LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 3694/ 25.04.2017 

prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați  
nr. 72 din 24 aprilie 2017 

 
pentru realizarea proiectului  

„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 
Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea” 

 

Art. 1. Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în 
strada Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 
3127476, reprezentată de Costel Fotea - Președinte, având calitatea de Lider de 
proiect (Partener 1) 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării 
cererilor de plată: RO04TREZ306504102X016233; 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare: 
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, CP 800048. 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA NICOREȘTI, cu sediul în 
sat Nicorești, comuna Nicorești, cod poștal 807215, județul Galați, codul fiscal 
3878767, reprezentată de Ionel Boghiu – Primar, având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COSMEȘTI, cu sediul în 
str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, sat Cosmești, comuna Cosmești, cod poștal 
807085, județul Galați, codul fiscal 3655943, reprezentată de Ion Tuchiluș – Primar, 
având calitatea de Partener 3 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MOVILENI, cu sediul în 
str. Eroilor, nr. 818, sat Movileni, comuna Movileni, cod poștal 807195, județul 
Galați, codul fiscal 3814747, reprezentată de Marian Moisă – Primar, având 
calitatea de Partener 4 

 
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de 
parteneriat nr. 3694/ 25.04.2017 după cum urmează: 
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Art. 1. Obiectul   
Articolul 2 din Acordul de parteneriat nr. 3694/ 25.04.2017 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 
Articolul 3 din Acordul de parteneriat nr. 3694/ 25.04.2017 se modifică și va avea 
următorul conținut: 

 (2) „Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului: 
 

 Partenerii vor asigura contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul act adițional. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul 
Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

(851.719,50 lei, respectiv 2,00% din valoarea cheltuielilor 
eligibile)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile  

(1.050.490,62 lei, respectiv 2,41% din valoarea totală a 
proiectului)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

 (1.902.210,12 lei, respectiv 4,36% din valoarea totală a 
proiectului) 

Partener 2 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Nicorești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, 
respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, 
respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 

Partener 3 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Cosmești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, 
respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, 
respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 

Partener 4 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Movileni 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, 
respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, 
respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 

 
 
 



 HOTĂRÂREA NR.______ din ___________2020 
pag. nr. 5 

 
Art. 3. Dispoziții finale 

 
Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate. 

 
Întocmit în număr de 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 
original pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

Lider de 
proiect 
(Partener 1) 

Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Județul Galați 

COSTEL FOTEA 

PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 

Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Nicorești 

IONEL BOGHIU 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 3 

Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Cosmești 

ION TUCHILUȘ 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 4 

Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Movileni 

MARIAN MOISĂ 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2572 din 09.03.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind 
modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea” 
 

Consiliul Județean Galați are în implementare proiectul “Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti - Movileni-

Barcea” (DJ 252), finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. 

Având în vedere prevederile OUG 43/2019 care extinde, până la 31.12.2028, termenul de 

aplicare a OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, constructorul a procedat la actualizarea manoperei pentru anul 

2020. 

Astfel, prin adresa nr. 1203/24.02.2020, constructorul, respectiv Asocierea SC Tancrad 

SRL & SC Citadina SA & SC Lemacons SRL a solicitat actualizarea manoperei pentru 

anul 2020, în valoare de 173.457,32 lei fără TVA. 

Prin actualizarea manoperei pentru anul 2020, se vor suplimenta cheltuielile neeligibile ale 

proiectului cu suma de 173.457,32 lei fără TVA, astfel încât valoarea totală a proiectului va 

fi de 43.636.465,49 lei inclusiv TVA. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind 

aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 

pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”. 

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

avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2  ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

PREȘEDINTE, 
 

 COSTEL FOTEA 
 

 
Daniela Pușcaș/Daniela Pușcaș                                                                               Director Executiv, 
1 ex./26.02.2020             

                                                                                                                  Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2572/ 09.03.2019 
                                                

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind 

modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 

„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni 
– Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea modificării Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea 
Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, 
precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti 
– Movileni – Barcea”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:  

- Contractul de finanțare nr. 155/03.07.2017 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de 
Dezvoltare Sud - Est și Parteneriatul dintre UAT Județul Galați, UAT Comuna 
Nicorești, UAT Comuna Cosmești și UAT Comuna Movileni; 

- Având în vedere adresa nr. 1203/24.02.2020 de la Asocierea SC Tancrad SRL & SC 
Citadina SA & SC Lemacons SRL privind actualizarea manoperei pentru anul 2020. 

 
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 aprobarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”, 
îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
 
    
  Direcția 
Programe 

 
Direcţia de 
Dezvoltare 
Regională 

 
Direcţia 

Economie 
şi Finanţe 

 
Direcția 
Tehnică 

 
Direcția Arhitect  

Şef 

 
Direcţia 

Patrimoniu 

 
Serviciul 

Contencios 
şi Probleme 

Juridice 
Director 
executiv, 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Arhitect  
Şef, 

Director 
executiv, 

Șef serviciu, 

       Camelia 
       Epure 

       Laura-Delia 
 Angheluță 

George 
Stoica 

Elena 
Săndulache 

Mărioara 
Dumitrescu 

 
Constantin 

Cristea 
 

 
Andrei 

Mișurnov 

 
Daniela Pușcaș/Daniela Pușcaș     

1ex./26.02.2020                                                                                                                             

 

Director Executiv, 
Camelia Epure 

 
                                                                                                           


