
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2020 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – 
Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9054/25.08.2020 

 

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. 156/03.07.2017 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 

Având în vedere adresa nr. 9054/24.08.2020 de la S.C. ADD Global Design S.R.L. 
Galați privind necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare în conformitate cu prevederile 
Dispoziției de șantier nr. 8; 

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. 127/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 
Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, astfel: 

1. „Art. 3 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – 
Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, în cuantum de 77.969.175,19 lei (inclusiv 
TVA).” 

2. „Alin. (1) al art. 4 va avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea sumei de 
1.386.703,04 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 8.634.023,25 lei (inclusiv 
TVA) aferente implementării proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – 
Foltești (DJ 242)”.  

Art. II Se aprobă Actul adițional la Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 
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cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 
Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”,  conform Anexei care 
face parte din prezenta hotărâre. 

 
Art. III Prezenta hotărâre se va comunica UAT Comuna Vârlezi, UAT Orașul Tg. Bujor, 

UAT Comuna Măstăcani,  UAT Comuna Fârțănești și UAT Comuna Foltești. 
 
 
 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcu Eugenia                                                                                                          Director Executiv  
1 ex./20.08.2020            
                                                                                       Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul general al Judeţului, 

Ionel Coca  
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ANEXĂ 

 
ACT ADIŢIONAL  

LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 5856/01.08.2016 
prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați  

nr. 127 din 21 iulie 2016 
 

pentru realizarea proiectului  
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 

Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)” 

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, cod poștal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VÂRLEZI, cu sediul în  
comuna Vîrlezi, cod poștal 807330, județul Galați, codul fiscal 4412233, reprezentată 
de Ștefan Patriche – Primar, având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL TÂRGU BUJOR, cu sediul în 
str. Eremia Grigorescu, nr. 105, oraș Tîrgu Bujor, cod poștal 805200, județul Galați, 
codul fiscal 4393204, reprezentată de Laurențiu – Viorel Gîdei – Primar, având calitatea 
de Partener 3 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FÂRȚĂNEȘTI, cu sediul în 
comuna Fîrțănești, nr. 606, cod poștal 807125, județul Galați, codul fiscal 4802813, 
reprezentată de Adrian Filote – Primar, având calitatea de Partener 4 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FOLTEȘTI, cu sediul în 
comuna Foltești, cod poștal 807130, județul Galați, codul fiscal 13298414, reprezentată 
de Lenuța Munteanu – Primar, având calitatea de Partener 5 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MĂSTĂCANI, cu sediul în 
comuna Măstăcani, cod poștal 807190, județul Galați, codul fiscal 4322254, 
reprezentată de Dănuț Ilie – Primar, având calitatea de Partener 6 
 

au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de 
parteneriat nr. 5856/01.08.2016 după cum urmează: 

 
Art. 1. Obiectul   

Articolul 2 din Acordul de parteneriat nr. 5856/01.08.2016 se completează după cum 
urmează: 
„alin. (3) Prezentul act adițional se constituie anexă la cererea de finanţare.” 
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Art. 2. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
Articolul 3 din Acordul de parteneriat nr. 5856/01.08.2016 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  

(1.386.703,04 lei, respectiv 2,00% din valoarea cheltuielilor 
eligibile)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile  

 (8.634.023,25 lei, respectiv 11,07% din valoarea totală a 
proiectului)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

(10.020.276,29 lei, respectiv 12,85% din valoarea totală a 
proiectului) 

Partener 2 

Unitatea Administrativ 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Vârlezi 

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 Orașul Târgu 
Bujor 

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 
Fârțănești 

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 5 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Foltești 

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 6 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 
0%)  
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Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Măstăcani 

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

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 

Art. 3. Dispoziții finale 
Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate. 

Întocmit în număr de 7 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 
Vârlezi 

ȘTEFAN PATRICHE 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 3 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Orașul Târgu 
Bujor 

LAURENȚIU - VIOREL GÎDEI 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 4 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Fârțănești 

ADRIAN FILOTE 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 5 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Foltești 

LENUȚA MUNTEANU 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 6 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Măstăcani 

DĂNUȚ ILIE 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 9054 din 25.08.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

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

127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a 

acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – 

Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare 

 
Consiliul Județean Galați are în implementare proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 

242)”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020. 

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 156/03.07.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare 

Sud - Est și UAT Județul Galați, în vederea derulării proiectului în condiții optime, este necesară o 

suplimentare a valorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului cu suma de 2.612.784,77 lei cu TVA, 

pentru adaptarea proiectului tehnic nr. 281/02.2018 la situațiile întâlnite pe teren în urma derulării 

lucrărilor, situații expuse prin notele de constatare emise de proiectant și antreprenor.  

Potrivit Dispoziției de santier nr. 8, sunt necesare lucrări suplimentare la drumului județean DJ 242 

deoarece s-a constatat că în timpul scurs între întocmirea expertizei tehnice și începerea efectivă a 

lucrărilor, datorită caracterului solului și apariției fenomenelor meteorologice extreme din ultima 

perioada, în zona părții carosabile au apărut cedări ale terenului fundare, ce nu au putut fi identificate 

la momentul intocmirii Proiectului tehnic acestea având o evoluție neprevăzută datorată cel mai 

probabil ciclurilor îngheț-dezgheț scurse de la momentul întocmirii documentațiilor inițiale. Totodată, 

pentru evitarea producerii de accidente și în vederea asigurării condițiilor de siguranță și confort 

pentru participanții la trafic, se impune montarea de parapet de protecție tip H1 la o serie de podețe 

transversale. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 

127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a 

acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 

242)”, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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 
 
 
 
 

Marcu Eugenia                                                                                                                                Director Executiv, 
1 ex./20.08.2020                                                                                                                                Camelia Epure                                                                                                                         



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 9054/25.08.2020 

 
                                                  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 

proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 

Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările 
și completările ulterioare 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea modificării Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 
pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Contractul de finanțare nr. 156/03.07.2017 
încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați, precum și 
adresa nr. 9054/24.08.2020 de la S.C. ADD Global Design S.R.L. Galați privind necesitatea 
efectuării unor lucrări suplimentare în conformitate cu prevederile Dispoziției de șantier nr. 8. 
 
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. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. 
Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
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Director 
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Camelia 
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George  
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Săndulache 

Buhociu 
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Horia 

Constantin 
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Eugenia Marcu/Eugenia Marcu 

1ex./20.08.2020                                                                                                                             

 

                                               Director Executiv, 
                                                Camelia Epure 

 


