
 

HOTǍRÂREA  Nr. 162 

din  30 iunie 2021 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32/28 ianuarie 2021 privind 
aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la 
nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement / 
baze turistice (tabere școlare)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7098/28.06.2021 

 

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 prevederile OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și 
acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

Având în vedere adresele nr. 7098/24.06.2021 şi nr. 7133/25.06.2021 primite de la 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est Brăila privind Actul adiţional la 
Acordul de parteneriat nr. 32/18.01.2021 încheiat pentru realizarea proiectului; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și lit. e), alin (7), lit. a), 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. 32/28 ianuarie 2021 privind aprobarea parteneriatului şi 
a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”, în sensul aprobării 
Actului adițional la Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 32/28 ianuarie 2021, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a 

Regiunii Sud-Est Brăila. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 

Panaitescu Manuela/Panaitescu Manuela                                                                                     Director Executiv  
1 ex./25.06.2021                                                                                                                              Camelia Epure

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 

 
ACT ADIȚIONAL  

LA ACORDUL DE PARTENERIAT PREVĂZUT ÎN ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
JUDEŢEAN GALAŢI NR. 32/28.01.2021   

încheiat pentru realizarea proiectului  
"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judeţean, inclusiv 
variante ocolitoare si/sau drumuri de legătură, infrastructura si servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de agrement/baze turistice 

(tabere şcolare)" 
 

Parteneri: 
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), 
organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se organizează şi 
funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Municipiul Brăila, strada Anghel Saligny 
nr.24, codul fiscal1  11733112, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de 
parteneriat reprezentat prin Luminiţa MIHAILOV, Director General 
şi 
 JUDEŢUL GALAŢI, cu sediul în Municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 7, judeţul Galaţi, codul fiscal 
3127476, având calitatea de membru 1/Partener 1, reprezentat prin Costel FOTEA, 
Preşedinte. 
Luând în considerare:  
1. notificarea AM POAT nr. 60817/18.06.2021 privind aprobarea cererii de finanţare "Sprijin la 
nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile:infrastructura rutiera de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare 
si/sau drumuri de legătură, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potenţial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare)", cod SMIS 
143537 cu menţiunea revizuirii Acordurilor de Parteneriat prin: 
o includerea obligaţiilor ce revin ADR SE si partenerilor cu privire la monitorizarea 
aspectelor care ţin de posibilele riscuri identificate de ADR SE in procesul de evaluare şi 
selecţie a fiselor de proiect;  
o completarea valorii totale eligibile alocată fiecărui partener. 
2. articolul 14, alineatul 2 din Acordul de Parteneriat potrivit căruia părţile vor avea dreptul sa 
convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer 
acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în 
care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 
 
au convenit modificarea / completarea următoarelor articole: 
 
A. Se modifică art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului - alineat 1 prin 
includerea in coloana „Valoarea totala eligibila alocata fiecărui partener” a finanţării 
nerambursabile şi a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile ale proiectului. 
Astfel, art. 5 alin. 1 devine: 
Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități 
asumate de fiecare partener: 
 

                                                           
1
 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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Organizaţia 

Descrierea activităţilor / 
subactivităților derulate de 
fiecare partener, în vederea 

obținerii fiecărui rezultat în parte 

Rezultate ale 
proiectului 

(la care contribuie 
fiecare partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 
fiecărui partener  

 
 
 
 
 
 
 

Lider de 
parteneriat: 

ADR SE  

A1 Managementul proiectului 
A 1.1Managementul proiectului 
 
A 2 Informare si publicitate 
A 2.1 Informare si publicitate 
 
A 3 Pregătirea de proiecte in 
vederea finanţării din perioada de 
programare 2021-2027, la nivelul 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
A 3.1 Selecţia fiselor de proiect şi 
sprijin 
acordat partenerilor pentru 
întocmirea documentaţiilor tehnico-
economice/ 
documentaţiilor pentru 
obţinerea de avize/autorizaţii 
necesare pentru implementarea 
proiectelor de 
investiţii 

Documentaţii 
tehnico-economice 
elaborate la nivelul 
regiunii Sud-Est 
aferente proiectelor 
din portofoliul 2021-
2027 pe domeniile 
centre de 
agrement/baze 
turistice (tabere 
şcolare), 
infrastructura si 
servicii publice de 
turism, inclusiv 
obiectivele de 
patrimoniu 
cu potenţial turistic 
si infrastructura 
rutiera de interes 
judeţean, inclusiv 
variante ocolitoare 
si / sau drumuri de 
legătura. 

 
 
 
 
 
 
 
854.030,20 lei  

 
 
Partener 1: 
JUDETUL 
GALATI 

A1 Managementul proiectului  
A1.1Managementul proiectului 
 
A 3 Pregătirea de proiecte in 
vederea finanţării din perioada de 
programare 2021-2027, la nivelul 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
A 3.2 Elaborarea documentaţiilor 
tehnico-economice/ 
documentaţiilor pentru 
obţinerea de avize/autorizaţii 
necesare pentru implementarea 
proiectelor de 
investiţii 
 
 
 
 

Documentaţii 
tehnico-economice 
elaborate la nivelul 
regiunii Sud-Est 
aferente proiectelor 
din portofoliul 2021-
2027 pe domeniile 
centre de 
agrement/baze 
turistice (tabere 
şcolare), 
infrastructura si 
servicii publice de 
turism, inclusiv 
obiectivele de 
patrimoniu 
cu potenţial turistic 
si infrastructura 
rutiera de interes 
judeţean, inclusiv 
variante ocolitoare 
si / sau drumuri de 
legătura. 

2.250.000 lei  
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B. Se completează art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat prin introducerea 
alineatului 17, astfel:  
Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat 
Obligaţiile liderului de parteneriat 
(17) Liderul de proiect va monitoriza riscurile identificate in procesul de evaluare si selecţie a 
fiselor de proiect, precum si eventualele riscuri ce ar putea interveni pe parcursul elaborării 
documentaţilor tehnico-economice. 
C. Se completează art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor prin introducerea alineatului 
16, astfel: 
Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor 
Obligaţiile 
(16) Partenerii vor aplica masurile necesare de eliminare a riscurilor identificate in procesul de 
evaluare şi selecţie a fişelor de proiect, precum si a eventualelor riscuri ce ar putea interveni 
pe parcursul elaborării documentaţiilor tehnico-economice. 
D. Restul articolelor rămân neschimbate. 
Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, ......2021, într-un exemplar, semnat electronic, de 
fiecare parte. 
 
 
 

Lider de parteneriat Partener proiect 
  

Director General 
 

Luminiţa MIHAILOV 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regionala a 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

 

Preşedinte 
 

Costel FOTEA 
 

JUDEŢUL GALAŢI 
 
 

  

 


