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HOTĂRÂREA NR. 139 

din 17 octombrie 2014 
 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 2048 mii lei din 
sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele 
reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pe anul 2014 

Iniţiatori: Vicepreşedinţii Consiliului Judeţului Galaţi Hamza Cornel şi Vicleanu Marian, 
precum şi consilierii  judeţeni Sandu Viorica şi Gasparotti  Florinel-Petru; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.877/16.10.2014 

 Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiatori; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
ale Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 
51506/06.10.2014, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi sub nr. 8277/06.10.2014; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 a  bugetului de stat pe anul 2014; 
 Având în vedere prevederile art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, nr. 59/2014; 
 Având în vedere prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1.  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a  sumei  2048 mii lei 
din sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele 
reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare,  pe anul 2014, conform  anexei nr. 1 
la prezenta hotărâre.  
   

Art. 2. Sumele repartizate se utilizează pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: consiliilor locale din anexă, Direcţiei 

Generale a Finanţelor Publice Galaţi şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

   Paul Puşcaş 
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ANEXA NR. 1 

 
REPARTIZAREA  

pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
sumele reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare  pe anul 2014  

 
                                       - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea  
unităţii administrativ- 

teritoriale 

Sume defalcate 
din TVA pentru 

echilibrarea 
bugetelor locale 

Sume reţinute ca 
urmare a diminuării 

gradului de 
necolectare 

TOTAL 

 Total judeţ 1463 585 2048 

1. Municipiul Galaţi   0 

2. Municipiul Tecuci   0 

 Total municipii   0 

3. Oraş Bereşti 244 100 344 

4. Oraş Tg. Bujor 245 100 345 

 Total oraşe 489 200 689 

5. Barcea   0 

6. Bălăbăneşti   0 

7. Bălăşeşti   0 

8. Băleni   0 

9. Băneasa   0 

10. Bereşti-Meria   0 

11. Braniştea   0 

12. Brăhăşeşti   0 

13. Buciumeni   0 

14. Cavadineşti   0 

15. Cerţeşti   0 

16. Corni   0 

17. Corod   0 

18. Cosmeşti   0 

19. Costachi Negri   0 

20. Cuca 103 42 145 

21. Cudalbi   0 

22. Cuza Vodă   0 

23. Drăgăneşti   0 

24. Drăguşeni   0 

25. Fîrţăneşti   0 

26. Folteşti   0 

27. Frumuşiţa 244 100 344 

28. Fundeni   0 

29. Ghidigeni   0 

30. Gohor   0 

31. Griviţa   0 

32. Independenţa   0 

33. Iveşti   0 

34. Jorăşti   0 

35. Lieşti   0 

36. Matca   0 

37. Măstăcani 174 71 245 

38. Movileni   0 

39. Munteni   0 

40. Nămoloasa   0 



HOTĂRÂREA Nr. 139 din 17 octombrie 2014 
Pag. nr. 3 

41. Negrileşti   0 

42. Nicoreşti   0 

43. Oancea   0 

44. Pechea   0 

45. Piscu 149 46 195 

46. Poiana   0 

47. Priponeşti   0 

48. Rădeşti 67 28 95 

49. Rediu   0 

50. Schela 103 42 145 

51. Scânteieşti   0 

52. Slobozia Conachi   0 

53. Smârdan 67 28 95 

54. Smulţi 67 28 95 

55. Suceveni   0 

56. Suhurlui   0 

57. Şendreni   0 

58. Tudor Vladimirescu   0 

59. Tuluceşti   0 

60. Ţepu   0 

61. Umbrăreşti   0 

62. Valea Mărului   0 

63. Vânători   0 

64. Vârlezi   0 

65. Vlădeşti   0 

Total comune  974 385 1359 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 140 

din 17 octombrie 2014 
 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA  
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014 

Iniţiatori: Vicepreşedinţii Consiliului Judeţului Galaţi Hamza Cornel şi Vicleanu Marian, 
precum şi consilierii  judeţeni Sandu Viorica şi Gasparotti Florinel-Petru 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.438/16.10.2014 

 Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiatori; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
ale Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere adresa prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/07.10.2014 privind 
repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale; 
 Având în vedere prevederile art. 4 lit. c) din  Legea nr. 356/2013 a  bugetului de stat 
pe anul 2014 , cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 46 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014; 
 Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 33 alin. (3) lit. b)  din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014, 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
   

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: consiliilor locale din anexă, Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Galaţi şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

     Paul Puşcaş 
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ANEXA NR. 1 

REPARTIZAREA  
pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014  
 

                   - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii  
administrativ-teritoriale 

Cheltuieli privind 
drumurile comunale 

Cheltuieli privind drumurile 
judeţene 

aflate în administrarea 
consiliilor locale conf. art. 

22 din O.G. nr. 43/1997 

 Total judeţ 9512 850 

1. Municipiul Galaţi 0 0 

2. Municipiul Tecuci 0 300 

 Total municipii 0 300 

3. Oraş Bereşti 0 200 

4. Oraş Tg. Bujor 200 350 

 Total oraşe 200 550 

5. Barcea 100 0  

6. Bălăbăneşti 300 0 

7. Bălăşeşti 292 0 

8. Băleni 150 0 

9. Băneasa 100 0 

10. Bereşti-Meria 400 0 

11. Braniştea 150 0 

12. Brăhăşeşti 350 0 

13. Buciumeni 100 0 

14. Cavadineşti 400 0 

15. Cerţeşti 100 0 

16. Corni 150 0 

17. Corod 100 0 

18. Cosmeşti 170 0 

19. Costachi Negri 250 0 

20. Cuca 0 0 

21. Cudalbi 200 0 

22. Cuza Vodă 100 0 

23. Drăgăneşti 100 0 

24. Drăguşeni 200 0 

25. Fîrţăneşti 200 0 

26. Folteşti 300 0 

27. Frumuşiţa 0 0 

28. Fundeni 200 0 

29. Ghidigeni 100 0 

30. Gohor 300 0 

31. Griviţa 100 0 

32. Independenţa 100 0 

33. Iveşti 0 0 

34. Jorăşti 250 0 

35. Lieşti 0 0 

36. Matca 0 0 

37. Măstăcani 150 0 

38. Movileni 100 0 

39. Munteni 100 0 
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40. Nămoloasa 250 0 

41. Negrileşti 150 0 

42. Nicoreşti 100 0 

43. Oancea 100 0 

44. Pechea 350 0 

45. Piscu 0 0 

46. Poiana 200 0 

47. Priponeşti 200 0 

48. Rădeşti 0 0 

49. Rediu 200 0 

50. Schela 0 0 

51. Scânteieşti 250 0 

52. Slobozia Conachi 250 0 

53. Smârdan 0 0 

54. Smulţi 0 0 

55. Suceveni 200 0 

56. Suhurlui 100 0 

57. Şendreni 0 0 

58. Tudor Vladimirescu 250 0 

59. Tuluceşti 200 0 

60. Ţepu 0 0 

61. Umbrăreşti 250 0 

62. Valea Mărului 250 0 

63. Vânători 200 0 

64. Vârlezi 200 0 

65. Vlădeşti 0 0 

Total comune  9312 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 141 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: aprobarea proiectului „La pescuit – promovarea pescuitului ca ocupaţie 
tradiţională în Lunca Joasă a Prutului Inferior şi Dunărea Inferioară” şi a obligaţiilor 
ce îi revin Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea acestuia 

Iniţiatori: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Marian Vicleanu şi  
consilierii judeţeni Viorica Sandu şi Florinel-Petru Gasparotti  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.306/15.10.2014 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională 
şi europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 privind dezvoltarea urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 
2007 – 2013, Axa prioritară 4 – Strategia de dezvoltare a zonelor pescăreşti, în cadrul 
măsurii 4 Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale, 
Operaţiunea 4.3 - Promovarea produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură; 

Având în vedere adresa nr. 4507/07.10.2014 transmisă de Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi şi înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 8306/07.10.2014; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi lit. d), ale art. 91, alin. (5) lit. a) 
pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „La pescuit – promovarea pescuitului ca ocupaţie 
tradiţională în Lunca Joasă a Prutului Inferior şi Dunărea Inferioară”, în valoare totală de 
265.888,40 lei, şi obligaţiile ce îi revin Centrului Cultural ”Dunărea de Jos” Galaţi pentru 
implementarea acestuia. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei de Dezvoltare Regională, 
Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi şi Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                Paul Puşcaş 



 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 142 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: aprobarea proiectului „Ca peştele prin apă – culegere de reţete tradiţionale 
pescăreşti din Lunca Joasă a Prutului Inferior şi Dunărea Inferioară” şi a obligaţiilor 
ce revin Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea acestuia 

Iniţiatori: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Marian Vicleanu şi consilierii 
judeţeni Viorica Sandu şi Florinel - Petru Gasparotti  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.307/15.10.2014 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 
regională şi europeană, Comisiei de specialitate nr. 3 privind dezvoltarea urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi şi al Comisiei nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 
2007 – 2013, Axa prioritară 4 - Strategia de dezvoltare a zonelor pescăreşti, Măsura 5 – 
Îmbunătăţirea factorului uman de a susţine dezvoltarea durabilă a zonei, Operaţiunea 5.3 
– Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local şi îmbunătăţire a 
imaginii produselor pescăreşti; 

Având în vedere adresa nr. 4506/07.10.2014 transmisă de Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 8307/07.10.2014; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi lit. d) şi ale art. 91 alin. (5) lit. 
a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Ca peştele prin apă – culegere de reţete tradiţionale 
pescăreşti din Lunca Joasă a Prutului Inferior şi Dunărea Inferioară”, în valoare totală de 
339.813 lei, şi obligaţiile ce revin Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru 
implementarea acestuia. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei de Dezvoltare Regională, 
Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi şi Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 

 

                                 P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                Paul Puşcaş 



 
 
 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 143 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: aprobarea proiectului „Muzeul Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi” şi a 
obligaţiilor ce îi revin Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru 
implementarea acestuia 

Iniţiatori: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Marian Vicleanu şi  
consilierii judeţeni Viorica Sandu şi Florinel-Petru Gasparotti 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.440/15.10.2014 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională 
şi europeană, al Comisiei de specialitate nr. 3 privind dezvoltarea urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice şi al Comisiei de 
specialitate nr. 4 pentru asistenţă socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, 
sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 
2007 – 2013, Axa prioritară 4 - Strategia de dezvoltare a zonelor pescăreşti, Măsura 6 - 
Protecţia şi conservarea patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu, Operaţiunea 
6.3.1 - Amenajarea unităţilor muzeale; 

Având în vedere adresa nr. 4611/10.10.2014 transmisă de Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi şi înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 8440/10.10.2014; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi lit. d), ale art. 91, alin. (5) lit. a) 
pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Muzeul Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi”, în valoare 
totală de 2.076.660,72 lei, din care valoarea cheltuielilor neeligibile este de 394.980,72 lei 
şi obligaţiile ce îi revin Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea 
acestuia. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei de Dezvoltare Regională, 

Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi şi Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 



 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 145 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: modificarea Hotărârii nr. 312/29 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce 
revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Administraţie 
pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate” 
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.763/3/17.10.2014 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului 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 şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 20876/06.05.2014 a Ministerului Finanţelor Publice – 
Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi 
cu nr. 1763/14.10.2014; 

Având în vedere Hotărârea nr. 312/29 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce 
revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Administraţie pentru 
cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate”; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1187/321/6.12.2013 aferent proiectului 
„Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate”; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa 3 „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, 
acolo unde este necesar”; 

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. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. (1) Se aprobă modificarea art. 1 (2) al Hotărârii nr. 312/29 mai 2013 privind 
aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării 
proiectului „Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate”, care va avea 
următorul conţinut: 

 
„Se aprobă alocarea sumei de 131.802,63 lei din fondul de cofinanţare al Consiliului 

Judeţului Galaţi, pentru implementarea proiectului „Administraţie pentru cetăţeni – servicii 
eficiente şi de calitate”. 
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Art.II. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei de Dezvoltare Regională, 
Direcţiei Economie şi Finanţe şi Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de 
utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                Paul Puşcaş 

 
 

 

 



 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 146 

din 30 octombrie 2014 
 
privind: modificarea Hotărârii nr. 313/29 mai 2013 privind aprobarea 
parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile 
Administrativ Teritoriale ale comunelor Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşti, 
Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Priponeşti, Rediu, Schela, Smârdan, Smulţi, 
Suceveni şi Şendreni în vederea elaborării şi implementării proiectului 
„Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate” 
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.763/4/17.10.2014 
 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţului 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 şi al Comisiei 
de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 20876/06.05.2014 a Ministerului Finanţelor Publice - 
Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, înregistrată la Consiliul Judeţului 
Galaţi cu nr. 1763/14.10.2014; 

Având în vedere Hotărârea nr. 313/29 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ 
Teritoriale ale comunelor Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşţi, Gohor, Griviţa, Lieşti, 
Poiana, Priponeşţi, Rediu, Schela, Smârdan, Smulţi, Suceveni şi Şendreni în vederea 
elaborării şi implementării proiectului „Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi 
de calitate”; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1187/321/6.12.2013 aferent 
proiectului „Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate”; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa 3 „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este necesar”; 

Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. a),  alin. (5) lit. a) pct. 14 şi alin. (6), lit. a) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică şi se înlocuieşte anexa Hotărârii nr. 313/29 mai 2013 privind 
aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi 
Unităţile Administrativ Teritoriale ale comunelor Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşţi, 
Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Priponeşţi, Rediu, Schela, Smârdan, Smulţi, Suceveni şi 
Şendreni în vederea elaborării şi implementării proiectului „Administraţie pentru cetăţeni 
– servicii eficiente şi de calitate”, cu anexa la prezenta hotărâre. 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei 
de Dezvoltare Regională şi Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de 
utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi consiliilor locale ale comunelor Barcea, Braniştea, 
Cuca, Drăgăneşţi, Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Priponeşţi, Rediu, Schela, Smârdan, 
Smulţi, Suceveni şi Şendreni. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 

Anexa 3.  Acordul de parteneriat 

 
Art. 1 Părţile, constituite din următorii: 

 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, cu sediul în strada 

Eroilor nr. 7, cod poştal 800119, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, codul fiscal 3127476, 

având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BARCEA, cu sediul în sat 

Barcea, cod poştal 807005, localitatea Barcea, judeţul Galaţi, codul fiscal 3264589, 

având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BRANIŞTEA, cu sediul în 

strada Ştefan cel Mare nr. 58, cod poştal 807050, localitatea Braniştea, judeţul Galaţi, 

codul fiscal 4461970, având calitatea de Partener 3,  

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CUCA, cu sediul în sat Cuca, 

cod poştal 807100, localitatea Cuca, judeţul Galaţi, codul fiscal 3127000, având calitatea 

de Partener 4,  

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA DRĂGĂNEŞTI, cu sediul în 

strada Principală nr. 678, cod poştal 807110, localitatea Drăgăneşti, judeţul Galaţi, 

codul fiscal 3264597, având calitatea de Partener 5,  

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în sat 

Gohor, cod poştal 807155, localitatea Gohor, judeţul Galaţi, codul fiscal 3814712, 

având calitatea de Partener 6,  

7. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GRIVIŢA, cu sediul în sat 

Griviţa, cod poştal 807160, localitatea Griviţa, judeţul Galaţi, codul fiscal 3126489, 

având calitatea de Partener 7,  

8. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA LIEŞTI, cu sediul în sat Lieşti, 

DN 25, nr. 2095, cod poştal 807180, localitatea Lieşti, judeţul Galaţi, codul fiscal 

3264562, având calitatea de Partener 8,  

9. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA POIANA, cu sediul în sat 

Poiana, cod poştal 807226, localitatea Poiana, judeţul Galaţi, codul fiscal 16371374, 

având calitatea de Partener 9,  

10. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PRIPONEŞTI, cu sediul în sat 

Priponeşti, cod poştal 807250, localitatea Priponeşti, judeţul Galaţi, codul fiscal 

4322262, având calitatea de Partener 10,  

11. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA REDIU, cu sediul în sat Rediu, 

cod poştal 807255, localitatea Rediu, judeţul Galaţi, codul fiscal 3126870, având 

calitatea de Partener 11,  

12. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SCHELA, cu sediul în sat 

Schela, cod poştal 807265, localitatea Schela, judeţul Galaţi,  codul fiscal 3126381, 

având calitatea de Partener 12,  

13. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SMÂRDAN, cu sediul în sat 

Smârdan, cod poştal 807275, localitatea Smârdan, judeţul Galaţi, codul fiscal 4150000, 

având calitatea de Partener 13,  

14. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SMULŢI, cu sediul în strada 

Principală nr. 1, cod poştal 807280, localitatea Smulţi, judeţul Galaţi, codul fiscal 

4412209, având calitatea de Partener 14, 

15. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SUCEVENI, cu sediul în sat 

Suceveni, cod poştal 807285, localitatea Suceveni, judeţul Galaţi, codul fiscal 4436216, 

având calitatea de Partener 15, 
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16. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ŞENDRENI, cu sediul în strada 

Principală nr. 332, cod poştal 807290, localitatea Şendreni, judeţul Galaţi, codul fiscal 

3553269, având calitatea de Partener 16 

 

au convenit următoarele: 
Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului: „Administraţie pentru cetăţeni – servicii 

eficiente şi de calitate”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa prioritară  3 – TIC pentru 

sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2 – Dezvoltarea şi creşterea 

eficienţei serviciilor publice electronice, operaţiunea 3.2.1 apel 3. 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

 
Art. 3. 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 acestor aspecte ale 
parteneriatului: 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare 

partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu 

informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare 

Lider de proiect 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ JUDEŢUL 

GALAŢI  

(Partener 1) 

- să reprezinte proiectul şi să răspundă în faţa 

reprezentantului Finanţatorului; 

- să furnizeze contribuţia proprie ce-i revine din costurile 

eligibile aferente proiectului; 

- să asigure alocarea sumei reprezentând contravaloarea 

documentaţiei tehnice, către UAT comuna Şendreni (SF 

şi PT); 

- să finanţeze toate costurile neeligibile aferente 

proiectului; 

- să finanţeze toate cheltuielile până la rambursarea 

sumelor aprobate, astfel încât să se asigure 

implementarea optimă a proiectului; 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să asigure capacitatea operaţională şi administrativă 

necesare implementării proiectului (resurse umane 

suficiente şi resurse materiale necesare); 

- să asigure sustenabilitatea proiectului; 

- să desemneze personal pentru implementarea 

proiectului; 

- să coordoneze activitatea echipei de proiect; 

- să avizeze şi să semneze rapoartele tehnice şi financiare 
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ale proiectului; 

- să organizeze şi să asigure activitatea curentă din cadrul 

proiectului; 

- să coordoneze elaborarea rapoartelor de progres, a 

cererilor de rambursare, a documentelor justificative şi 

apoi le avizează; 

- să convoace şi să participe la şedinţele echipei de 

implementare a proiectului; 

- să menţină legătura permanentă cu reprezentantul 

Finanţatorului şi cu partenerii; 

- să organizeze procedurile de achiziţii în cadrul 

proiectului; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să coordoneze promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să elaboreze şi să supună spre aprobare materialele de 

promovare ale proiectului, în conformitatea cu cerinţele 

din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele 

Structurale 2007-2013 în România. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BARCEA 

(Partener 2) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BRANIŞTEA 

(Partener  3) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 
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scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participă la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

CUCA 

(Partener 4) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

DRĂGĂNEŞTI 

(Partener 5) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 
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- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

 

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

GOHOR 

(Partener 6) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 
- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
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TERITORIALĂ COMUNA 

GRIVIŢA 

(Partener 7) 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

LIEŞTI 

(Partener 8) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA - să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 
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ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

POIANA 

(Partener 9) 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

PRIPONEŞTI 

(Partener 10) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 
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UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

REDIU 

(Partener 11) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SCHELA 

(Partener 12) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 
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proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SMÂRDAN 

(Partener 13) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SMULŢI 

(Partener 14) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 
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- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SUCEVENI 

(Partener 15) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

ŞENDRENI 

(Partener 16) 

- să asigure realizarea documentaţiei tehnice a proiectului 

prin contractarea serviciilor de proiectare (SF; PT); 

- să finanţeze toate costurile neeligibile aferente 

proiectului, ce-i revin comunei Şendreni, dacă este 

cazul; 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu 

îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi 

mentenanţa în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu 

liderul în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreună cu partenerii condiţiile optime 
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pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotarea cu echipamente 

/softuri specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

 
(2)  Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în prezentul acord. 

Organizaţia 

Contribuţia 

Valoarea contribuţiei (în 

lei) 

precum şi  

Valoarea contribuţiei la 

valoarea totală a 

proiectului (%) 

Numărul şi data Hotărârii 

de aprobare a proiectului 

şi a cheltuielilor legate de 

proiect, semnată de 

ordonatorul de credite al 

fiecărui partener 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ JUDEŢUL 

GALAŢI  

Lider de proiect  

(partener 1) 

131.802,63 lei reprezentând 

2% din valoarea totală a 

proiectului 

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BARCEA (partener 2) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BRANIŞTEA 

(partener 3) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

CUCA 

(partener 4) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

DRĂGĂNEŞTI 

(partener 5) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

GOHOR 

(partener 6) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

0  
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TERITORIALĂ COMUNA 

GRIVIŢA 

(partener 7) 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

LIEŞTI  

(partener 8) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

POIANA 

(partener 9) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

PRIPONEŞTI  

(partener 10) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

REDIU 

(partener 11) 

0   

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SCHELA 

(partener 12) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SMÂRDAN 

(partener 13) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SMULŢI  

(partener 14) 

0 

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SUCEVENI 

(partener 15) 

0 

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

ŞENDRENI 

(partener 16) 

78.186,03 lei reprezentând 

contravaloarea serviciilor de 

proiectare neeligibile (SF; 

PT) 
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(3) Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din  contul 

deschis distinct al proiectului. 

Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de 

proiect (partener 1). 

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 

b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între ………….. şi 31 decembrie 2020. Acordul 

de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar nu mai devreme de 

cinci ani de la data finalizării proiectului.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1). 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor 

de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică. 

Obligaţiile liderului de proiect 

(2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 

trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 

management / Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, 

Liderul de proiect (partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de 

management / Organismului intermediar. 

(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, prin 

verificarea documentaţiilor de atribuire aferente. 

(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu 

documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 

 (7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nu duce la 

îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, 

asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind 

procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate 

responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 

(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 
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fost cauzat prejudiciul.  

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

     Drepturile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 

informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de 

proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor 

pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 

aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 

Obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre 

verificare. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 

complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 

legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, 

Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 

abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 

cofinanţate din instrumente structurale.  

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 

solidar cu liderul de proiect.     

Art. 7 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice 

construite/ dezvoltate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă 

de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 

această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile 

a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă. Copii ale titlurilor 

de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 

scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 

obţinerii finanţării prin Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”, pe o 

perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.  
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Art. 8 

(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul 

obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 

infrastructurii/aplicaţiei informatice realizate. 

(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în scopul 

obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 

infrastructurii/aplicaţiei informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 

proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi 

echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt 

scop/ cu altă destinaţie decât cea principală). 

Art. 9 Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 

toate părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile 

nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 

Întocmit în număr de 18 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două 

exemplare (unul pentru Organismul Intermediar şi unul pentru documentaţia proiectului). 

Semnături 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ JUDEŢUL 

GALAŢI  

Lider de proiect  

(Partener 1) 

        Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

 

DOBROVICI – BACALBAŞA 

NICOLAE 

Preşedinte al Consiliului Judeţului 

Galaţi 

Semnătura Data şi locul     

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BARCEA 

(Partener 2) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

           ZAMFIR CONSTANTIN 

          Primar al comunei Barcea 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BRANIŞTEA 

(Partener 3) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

          ADĂMACHE MARIAN 

       Primar al comunei Braniştea 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

CUCA 

(Partener 4) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

             VLAD MIHĂIŢĂ 

         Primar al comunei Cuca 

          

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

DRĂGĂNEŞTI 

(Partener 5) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

         CONDRACHE LIVIU 

    Primar al comunei Drăgăneşti 

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

GOHOR 

(Partener 6) 

 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

             SÂRGHIE GELU 

         Primar al comunei Gohor 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

GRIVIŢA 

(Partener 7) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

              CHEBAC NIŢĂ 

      Primar al comunei Griviţa 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

LIEŞTI  

(Partener 8) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

               BOŢ IULIAN 

       Primar al comunei Lieşti 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

POIANA 

(Partener 9) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

              TROFIN TUDOR 

       Primar al comunei Poiana 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

PRIPONEŞTI  

(Partener 10) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

             BORZA LUCIAN 

   Primar al comunei Priponeşti 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

REDIU                           

(Partener 11) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

              MIHAI FĂNEL 

       Primar al comunei Rediu 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ SCHELA 

(Partener 12) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

            PETREA MARICEL 

        Primar al comunei Schela 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SMÂRDAN  

(Partener 13) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

            STROEA COSTICĂ 

      Primar al comunei Smârdan  

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA  

SMULŢI 

(Partener 14) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

           GAFTON COSTICĂ 

       Primar al comunei Smulţi  

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

SUCEVENI 

(Partener 15) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

HANŢĂ NECULAI 

     Primar al comunei Suceveni 

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

ŞENDRENI 

(Partener 16) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

             CRISTEA PAUL 

    Primar al comunei Şendreni 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

  



 
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 147 

din 30 octombrie 2014 
 
privind: modificarea Hotărârii nr. 315/29 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce 
revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „e-Galaţi, 
servicii publice pentru cetăţeni” 
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.763/17.10.2014 

 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului 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 şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 20876/06.05.2014 a Ministerului Finanţelor Publice - 
Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi 
cu nr. 1763/14.10.2014; 

Având în vedere Hotărârea nr. 315/29 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce 
revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „e-Galaţi, servicii 
publice pentru cetăţeni”; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1748/321/04.02.2014 aferent proiectului 
„e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa 3 „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, 
acolo unde este necesar”; 

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. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. (1) Se aprobă modificarea art. 1 (2) al Hotărârii nr. 315/29 mai 2013 privind 
aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării 
proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”, care va avea următorul conţinut: 

 
„Se aprobă alocarea sumei de 133.733,88 lei din fondul de cofinanţare al Consiliului 

Judeţului Galaţi, pentru implementarea proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru 
cetăţeni”. 
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Art.II. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei de Dezvoltare Regională, 
Direcţiei Economie şi Finanţe şi Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de 
utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 
 
 
Contrasemnează pentru legalitate: 

           Secretarul Judeţului, 

                   Paul Puşcaş 

 

 
 



 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 148 

din 30 octombrie 2014 
 
privind: modificarea Hotărârii nr. 316/29 mai 2013 privind aprobarea 
parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile 
Administrativ Teritoriale ale comunelor Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, 
Costache Negri, Cuza Vodă, Independenţa, Fundeni, Jorăşti, Măstăcani, 
Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi în vederea 
elaborării şi implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni” 
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.763/1/17.10.2014 
 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţului 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 şi al Comisiei 
de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 20876/06.05.2014 a Ministerului Finanţelor Publice - 
Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, înregistrată la Consiliul Judeţului 
Galaţi cu nr. 1763/14.10.2014; 

Având în vedere Hotărârea nr. 316/29 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ 
Teritoriale ale comunelor Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza 
Vodă, Independenţa, Fundeni, Jorăşti, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor 
Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi în vederea elaborării şi implementării proiectului „e-
Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1748/321/04.02.2014 aferent 
proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa 3 „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este necesar”; 

Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 14 şi alin. (6), lit. a) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică şi se înlocuieşte anexa Hotărârii nr. 316/29 mai 2013 privind 
aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi 
Unităţile Administrativ Teritoriale ale comunelor Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, 
Costache Negri, Cuza Vodă, Independenţa, Fundeni, Jorăşti, Măstăcani, Nămoloasa, 
Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi în vederea elaborării şi 
implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”, cu anexa la 
prezenta hotărâre. 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei 
de Dezvoltare Regională şi Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de 
utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi consiliilor locale ale comunelor Bălăbăneşti, 
Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Independenţa, Fundeni, Jorăşti, 
Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 

Anexa 3.  Acordul de parteneriat 

 
Art. 1 Părţile, constituite din următorii: 

 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, cu sediul în strada 

Eroilor nr. 7, cod poştal 800119, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, codul fiscal 3127476, 

având calitatea de Lider de proiect (partener 1) 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BĂLĂBĂNEŞTI, cu sediul în strada 

Principală nr. 22, cod poştal 807010, localitatea Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, codul fiscal 

4499303, având calitatea de Partener 2  

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BĂLĂŞEŞTI, cu sediul în sat 

Bălăşeşti, cod poştal 807020, localitatea Bălăşeşti, judeţul Galaţi, codul fiscal 4412217, 

având calitatea de Partener 3,  

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CAVADINEŞTI, cu sediul în sat 

Cavadineşti, cod poştal 807065, localitatea Cavadineşti, judeţul Galaţi, codul fiscal 3347048, 

având calitatea de Partener 4,  

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COSTACHE NEGRI, cu sediul în 

sat Costache Negri, cod poştal 807095, localitatea Costache Negri, judeţul Galaţi, codul 

fiscal 3126772, având calitatea de Partener 5,  

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA INDEPENDENŢA, cu sediul în 

strada Tudor Vladimirescu nr. 81, cod poştal 807165, localitatea Independenţa, judeţul 

Galaţi, codul fiscal 4040172, având calitatea de Partener 6,  

7. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FUNDENI, cu sediul în sat 

Fundeni, cod poştal 807140, localitatea Fundeni, judeţul Galaţi, codul fiscal 3126837, având 

calitatea de Partener 7,  

8. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA JORĂŞTI, cu sediul în strada 

Principală nr. 325, cod poştal 807175, localitatea Jorăşti, judeţul Galaţi, codul fiscal 

3701837, având calitatea de Partener 8,  

9. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MĂSTĂCANI, cu sediul în sat 

Măstăcani, cod poştal 807190, localitatea Măstăcani, judeţul Galaţi, codul fiscal 4322254, 

având calitatea de Partener 9,  

10. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA NĂMOLOASA, cu sediul în sat 

Nămoloasa, cod poştal 807210, localitatea Nămoloasa, judeţul Galaţi, codul fiscal 3126632, 

având calitatea de Partener 10,  

11. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CUZA VODĂ, cu sediul în sat Cuza 

Vodă, cod poştal 807271, localitatea Cuza Vodă, judeţul Galaţi, codul fiscal 17841903, având 

calitatea de Partener 11,  

12. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PISCU, cu sediul în strada 

Principală nr. 1464, cod poştal 805245, localitatea Piscu, judeţul Galaţi, codul fiscal 

3127018, având calitatea de Partener 12,  

13. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA RĂDEŞTI, cu sediul în strada  

Principală nr. 90, cod poştal 807014, localitatea Rădeşti, judeţul Galaţi, codul fiscal 

15676043, având calitatea de Partener 13,  
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14. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU, cu 

sediul în DN 25 nr. 788, cod poştal 807295, localitatea Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, 

codul fiscal 3126624, având calitatea de Partener 14,  

15. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA TULUCEŞTI, cu sediul în sat 

Tuluceşti, cod poştal 807300, localitatea Tuluceşti, judeţul Galaţi, codul fiscal 3553307, 

având calitatea de Partener 15,  

16. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VÂRLEZI, cu sediul în sat Vârlezi, 

cod poştal 807330, localitatea Vârlezi, judeţul Galaţi, codul fiscal 4412233, având calitatea 

de Partener 16  
 

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei 

părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 

activităţilor aferente proiectului: „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”, care este depus în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, 

Axa prioritară 3 – TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2 – 

Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, operaţiunea 3.2.1 apel 3. 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

 
Art. 3. 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 acestor aspecte ale 
parteneriatului: 

Organizaţia 

Roluri şi responsabilităţi 

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare 

partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu 

informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare 

Lider de proiect 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ JUDEŢUL 

GALAŢI  

(Partener 1) 

- să asigure realizarea documentaţiei tehnice a proiectului 

prin contractarea serviciilor de proiectare (SF; PT); 

- să reprezinte proiectul şi să răspundă în faţa reprezentantului 

Finanţatorului; 

- să furnizeze contribuţia proprie ce-i revine din costurile 

eligibile aferente proiectului; 

- să asigure sumele necesare pentru acoperirea fluxului 

finaciar şi a contravalorii cheltuielilor, altele decât cele 

eligibile, aferente proiectului; 

- să finanţeze toate cheltuielile până la rambursarea sumelor 

aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a 

proiectului; 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
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finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să asigure capacitatea operaţională şi administrativă 

necesare implementării proiectului (resurse umane 

suficiente şi resurse materiale necesare); 

- să asigure sustenabilitatea proiectului; 

- să desemneze personal pentru implementarea proiectului; 

- să coordoneze activitatea echipei de proiect; 

- să avizeze şi să semneze rapoartele tehnice şi financiare ale 

proiectului; 

- să organizeze şi să asigure activitatea curentă din cadrul 

proiectului; 

- să coordoneze elaborarea rapoartelor de progres, a cererilor 

de rambursare, a documentelor justificative şi apoi le 

avizează; 

- să convoace şi să participe la şedinţele echipei de 

implementare a proiectului; 

- să menţină legătura permanentă cu reprezentantul 

Finanţatorului şi cu partenerii; 

- să organizeze procedurile de achiziţii în cadrul proiectului; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să coordoneze promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să elaboreze şi să supună spre aprobare materialele de 

promovare ale proiectului, în conformitatea cu cerinţele din 

Manualul de Identitate Vizualǎ pentru Instrumentele 

Structurale 2007-2013 în România. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BĂLĂBĂNEŞTI 

(Partener 2) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 
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proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BĂLĂŞEŞTI 

 (Partener  3) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

CAVADINEŞTI   

(Partener 4) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 
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- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

COSTACHE NEGRI 

(Partener 5) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 
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INDEPENDENŢA 

(Partener 6) 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

FUNDENI 

(Partener 7) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 



HOTĂRÂREA Nr. 148 din 30 octombrie 2014 
Pag. nr. 9 

 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

JORĂŞTI  

(Partener 8) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

MĂSTĂCANI 

(Partener 9) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 
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desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

NĂMOLOASA 

(Partener 10) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

CUZA VODĂ 

(Partener 11) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 
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implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

PISCU 

(Partener 12) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

RĂDEŞTI 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 
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(Partener 13) scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

TUDOR VLADIMIRESCU  

(Partener 14) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 



HOTĂRÂREA Nr. 148 din 30 octombrie 2014 
Pag. nr. 13 

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

TULUCEŞTI 

(Partener 15) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  

- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

VÂRLEZI  

(Partener 16) 

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl 

închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data 

finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa 

în această perioadă; 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru 

scopul declarat în proiect; 

- să realizeze indicatorii stabiliţi în proiect;  

- să asigure o persoană responsabilă de colaborarea cu liderul 

în vederea realizării activităţilor proiectului; 

- să asigure personalul care va participa la formarea 

profesională pentru utilizarea produselor software 

implementate; 

- să asigure personalul pentru formarea profesională în 

vederea asigurării mentenanţei soluţiei; 

- să asigure distribuirea materialelor de promovare a 

proiectului în rândul grupurilor ţintă;  

- să asigure împreunǎ cu partenerii condiţiile optime pentru 

desfǎşurarea lucrǎrilor şi dotarea cu echipamente /softuri 

specifice;  
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- să participe la promovarea proiectului în cadrul unor 

evenimente organizate în acest scop; 

- să participe la şedinţele echipei de implementare a 

proiectului; 

- să disemineze la nivel local obiectivele şi a rezultatele 

proiectului. 

 
(2)  Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum 

este precizat în prezentul acord. 

Organizaţia 

Contribuţia 

Valoarea contribuţiei (în lei) 

precum şi  

Valoarea contribuţiei la 

valoarea totală a proiectului 

(%) 

Numărul şi data Hotărârii de 

aprobare a proiectului şi a 

cheltuielilor legate de proiect, 

semnată de ordonatorul de 

credite al fiecărui partener 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ JUDEȚUL 

GALAŢI  

Lider de proiect  

(partener 1) 

133.733,88 lei reprezentând  

2% din valoarea totală a 

proiectului 

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BĂLĂBĂNEŞTI (partener 2) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BĂLĂŞEŞTI 

(partener 3) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

CAVADINEŞTI 

(partener 4) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

COSTACHE NEGRI 

(partener 5) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

INDEPENDENŢA  

(partener 6) 

0  
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UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

FUNDENI 

(partener 7) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

JORĂŞTI  

(partener 8) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

MĂSTĂCANI 

(partener 9) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

NĂMOLOASA  

(partener 10) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

CUZA VODĂ 

(partener 11) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

PISCU  

(partener 12) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

RĂDEŞTI  

(partener 13) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

TUDOR VLADIMIRESCU  

(partener 14) 

0  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

TULUCEŞTI 

(partener 15) 

0  
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UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

VÂRLEZI 

(partener 16) 

0  

 

(3) Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din  contul deschis 

distinct al proiectului. 

Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de 

proiect (partener 1). 

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 

b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între ………….. şi 31 decembrie 2020. Acordul de 

parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar nu mai devreme de cinci 

ani de la data finalizarii proiectului.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1). 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 

rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică. 

Obligaţiile liderului de proiect 

(2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să 

fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 

Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, Liderul de proiect 

(partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de management / 

Organismului intermediar. 

(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, prin verificarea 
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documentaţiilor de atribuire aferente. 

(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu 

documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 

(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

(8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nu duce la 

îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, 

asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura 

de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate 

responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 

(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 

cauzat prejudiciul.  

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Drepturile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi 

despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale 

rapoartelor de progres şi financiare. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru 

modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 

către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 

Obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

(3) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 

(4) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete 

de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul 

elaborării cererilor de rambursare. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 

proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 

Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 

sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente 

structurale.  

(6) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 

implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(7) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu 

liderul de proiect. 

  

Art. 7 Proprietatea 

(1)  Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice construite/ 

dezvoltate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 

ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2)   Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a 
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echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă. Copii ale titlurilor de 

transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3)   Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 

finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au 

fost achiziţionate. 

(4)   Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 

obţinerii finanţării prin Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”, pe o perioadă 

de 5 ani de la finalizarea proiectului.  

 

 

Art. 8 

(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de 

profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicatiei 

informatice realizate.  

(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în scopul obţinerii 

de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicaț iei 

informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea 

dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul 

proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea 

principală). 

 

Art. 9 Dispoziţii finale 
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate 

părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 

Întocmit în număr de 18 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două 

exemplare (unul pentru Organismul Intermediar şi unul pentru cererea de finanţare). 
 

 

Semnături 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ JUDEȚUL 

GALAŢI  

Lider de proiect  

(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

 

DOBROVICI – BACALBAŞA 

NICOLAE 

Preşedinte al Consiliului Judeţului 

Galaţi 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

BĂLĂBĂNEŞTI  

(Partener 2) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

             CODREANU DORIN 

    Primar al comunei Bălăbăneşti 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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TERITORIALĂ COMUNA 

BĂLĂŞEŞTI 

(Partener 3) 

           MAFTEI PAUL-CEZAR 

        Primar al comunei Bălăşeşti 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

CAVADINEŞTI 

(Partener 4) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

               BOURCEANU  

         DĂNUŢA MIHAELA 

  Primar al comunei Cavadineşti 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

COSTACHE NEGRI 

(Partener 5) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

                 LUCA ŞTEFAN 

    Primar al comunei Costache Negri 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

INDEPENDENŢA  

(Partener 6) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

             TĂRBUC VIOREL 

   Primar al comunei Independenţa 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

FUNDENI 

(Partener 7) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

                LUPU MANUEL 

         Primar al comunei Fundeni 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

JORĂŞTI 

(Partener 8) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

            PALADE CĂTĂLIN 

        Primar al comunei Jorăşti 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

MĂSTĂCANI 

(Partener 9) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

                   ILIE DĂNUŢ 

       Primar al comunei Măstăcani 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

NĂMOLOASA 

(Partener 10) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

          RĂZMERIŢĂ ADRIAN 

     Primar al comunei Nămoloasa 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

CUZA VODĂ                        

(Partener 11) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

           CODRESCU DĂNUŢ 

    Primar al comunei Cuza Vodă 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

               ŞTEFAN VLAD 

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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PISCU 

(Partener 12) 

          Primar al comunei Piscu  

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

RĂDEŞTI 

(Partener 13) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

            PORUMB O. IOAN 

       Primar al comunei Rădeşti 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA  

TUDOR VLADIMIRESCU 

(Partener 14) 

 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

GHEORGHE COSTEL 

Primar al comunei  

          Tudor Vladimirescu  

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

TULUCEŞTI 

(Partener 15) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

BRATU PETRICĂ 

     Primar al comunei Tuluceşti 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA 

VÂRLEZI 

(Partener 16) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei 

        PATRICHE ŞTEFAN 

     Primar al comunei Vârlezi 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

 



 
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 149 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: modificarea Hotărârii nr. 304/27 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce 
revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Servicii 
publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi” 

Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.763/2/17.10.2014 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului 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 şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 20876/06.05.2014 a Ministerului Finanţelor Publice - 
Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi 
cu nr. 1763/14.10.2014; 

Având în vedere Hotărârea nr. 304/27 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce 
revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Servicii publice 
electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1146/321/4.12.2013 aferent proiectului 
„Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa 3 „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, 
acolo unde este necesar”; 

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. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. (1) Se aprobă modificarea art. 1 alin. (2) al Hotărârii nr. 304/27 mai 2013 
privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea 
implementării proiectului „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în 
judeţul Galaţi”, care va avea următorul conţinut: 

 
„Se aprobă alocarea sumei de 124.757,02 lei din fondul de cofinanţare al Consiliului 

Judeţului Galaţi, pentru implementarea proiectului „Servicii publice electronice pentru o 
administraţie eficientă în judeţul Galaţi”. 
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Art.II. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei de Dezvoltare Regională, 
Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei Arhitect Şef şi Serviciului licitaţii, monitorizare a 
serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  



 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 150 

din 30 octombrie 2014 
 
privind: modificarea Hotărârii nr. 305/27 mai 2013 privind aprobarea 
parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile 
Administrativ Teritoriale ale oraşelor Bereşti şi Tîrgu Bujor şi ale comunelor 
Băleni, Bereşti Meria, Cosmeşti, Cudalbi, Fîrţăneşti, Frumuşiţa, Iveşti, Oancea, 
Scînteieşti, Umbrăreşti, Valea Mărului, Vînători şi Vlădeşti în vederea elaborării şi 
implementării proiectului „Servicii publice electronice pentru o administraţie 
eficientă în judeţul Galaţi” 

Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.763/5/17.10.2014 

 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţului 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 şi al Comisiei 
de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 20876/06.05.2014 a Ministerului Finanţelor Publice - 
Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, înregistrată la Consiliul Judeţului 
Galaţi cu nr. 1763/14.10.2014; 

Având în vedere Hotărârea nr. 305/27 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ 
Teritoriale ale oraşelor Bereşti şi Tîrgu Bujor şi ale comunelor Băleni, Bereşti Meria, 
Cosmeşti, Cudalbi, Fîrţăneşti, Frumuşiţa, Iveşti, Oancea, Scînteieşti, Umbrăreşti, Valea 
Mărului, Vînători şi Vlădeşti în vederea elaborării şi implementării proiectului „Servicii 
publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1146/321/4.12.2013 aferent 
proiectului „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa 3 „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este necesar”; 

Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 14 şi alin. (6), lit. a) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică şi se înlocuieşte anexa Hotărârii nr. 305/27 mai 2013 privind 
aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi 
Unităţile Administrativ Teritoriale ale oraşelor Bereşti şi Tîrgu Bujor şi ale comunelor 
Băleni, Bereşti Meria, Cosmeşti, Cudalbi, Fîrţăneşti, Frumuşiţa, Iveşti, Oancea, 
Scînteieşti, Umbrăreşti, Valea Mărului, Vînători şi Vlădeşti în vederea elaborării şi 
implementării proiectului „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în 
judeţul Galaţi”, cu anexa la prezenta hotărâre. 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei 
de Dezvoltare Regională, Direcţiei Arhitect Şef şi Serviciului licitaţii, monitorizare a 
serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, consiliilor locale ale oraşelor Bereşti şi 
Tîrgu Bujor, precum şi consiliilor locale ale comunelor Băleni, Bereşti Meria, Cosmeşti, 
Cudalbi, Fîrţăneşti, Frumuşiţa, Iveşti, Oancea, Scînteieşti, Umbrăreşti, Valea Mărului, 
Vînători şi Vlădeşti. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 

Anexa 3.  Acordul de parteneriat 

 

Art. 1 Partile, constituite din urmatorii: 
 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL GALATI, cu sediul in strada 

Eroilor nr. 7, cod postal 800119, municipiul Galati, judetul Galati, codul fiscal 3127476, avand 

calitatea de Lider de proiect (partener 1); 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORASUL BERESTI, cu sediul in strada 

Trandafirilor nr. 28, cod postal 805100, orasul Beresti, judetul Galati, codul fiscal 3346883,  avand 

calitatea de Partener 2; 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORASUL TIRGU BUJOR, cu sediul in strada 

G-ral Eremia Grigorescu nr. 105, cod postal 805200, orasul Tirgu Bujor, judetul Galati,  codul 

fiscal 4393204, avand calitatea de Partener 3; 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA BERESTI MERIA, cu sediul in 

strada Principala, nr. 10 A, cod postal 807035, localitatea. Beresti Meria, judetul Galati, codul 

fiscal 3346867, avand calitatea de Partener 4; 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA COSMESTI, cu sediul in strada 

Principala nr. 92, cod postal 807085, localitatea Cosmesti, judetul Galati, codul fiscal 3655943, 

avand calitatea de Partener 5;  

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CUDALBI, cu sediul in strada 

Principala nr.1, cod postal 807105, localitatea Cudalbi, judetul Galati, codul fiscal 3655919, avand 

calitatea de Partener 6;  

7. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA FIRTANESTI, cu sediul in strada 

nr. 606, Firtanesti, cod 807125, localitatea Firtanesti, judetul Galati, codul fiscal 3346867, avand 

calitatea de Partener 7;  

8. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA FRUMUSITA, cu sediul in sat 

Frumusita, localitatea Frumusita, nr. 117, cod postal 807135, localitatea Frumusita, judetul Galati,  

codul fiscal 3952219, avand calitatea de Partener 8;  

9. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA  IVESTI, cu sediul in strada Gen. 

E. Grigorescu, nr. 451, cod postal 807170, localitatea Ivesti, judetul Galati, codul fiscal 3601986, 

avand calitatea de Partener 9; 

10. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA OANCEA, cu sediul in str. 

Nationala nr. 126, cod postal 807235, localitatea Oancea, judetul Galati, codul fiscal 3126420, 

avand calitatea de Partener 10;  

11. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA SCINTEIESTI, cu sediul in cod 

postal 807260, localitatea Scinteiesti, judetul Galati, codul fiscal 3127093, avand calitatea de 

Partener 11; 

12. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA BALENI, cu sediul in strada 

Principala nr. 30, cod postal 807025, localitatea Baleni, judetul Galati, codul fiscal 3126748, avand 

calitatea de Partener 12;  

13. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA UMBRARESTI, cu sediul in strada  

Stefan Cel Mare, nr. 197, cod postal 807310, localitatea Umbraresti, judetul Galati,  codul fiscal 

4393131, avand calitatea de Partener 13; 
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14. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VALEA MARULUI, cu sediul in 

strada Preot Gheorghe Gafton nr. 2, cod postal 807320,  localitatea Valea Marului, judetul Galati, 

codul fiscal 3655900, avand calitatea de Partener 14; 

15. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VINATORI, cu sediul in strada 

Eroilor nr. 23, cod postal 807325,  localitatea Vinatori, judetul Galati, codul fiscal 4393212, avand 

calitatea de Partener 15; 

16. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VLADESTI, cu sediul in strada, 

cod postal 807335, localitatea Vladesti, judetul Galati, codul fiscal 3126578, avand calitatea de 

Partener 16. 
 

au convenit urmatoarele: 
 

Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile si obligatiile partilor, contributia 

fiecarei parti la cofinantarea cheltuielilor totale precum si responsabilitatile ce le revin in 

implementarea activitatilor aferente proiectului: „Servicii publice electronice pentru o administratie 

eficienta in judetul Galati”, care este depus in cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea 

Competitivitatii Economice” 2007-2013, Axa prioritara  3 – TIC pentru sectoarele privat si public, 

Domeniul de interventie 3.2 – Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, 

operatiunea 3.2.1 apel 3 

(2) Cererea de finantare, inclusiv anexele sale, sunt parte integranta a acestui acord. 
 

Art. 3. Roluri si responsabilitati in implementarea proiectului 
(1)  Rolurile si responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund prevederilor din 

Cererea de finantare – care este documentul principal in stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului: 

Organizatia Roluri si responsabilitati 

Se vor descrie activitatile si subactivitatile pe care fiecare partener 

trebuie sa le implementeze, in stransa corelare cu informatiile furnizate 

in formularul cererii de finantare 
Lider de proiect 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA JUDETUL 

GALATI  

(Partener 1) 

- sa reprezinte proiectul si sa raspunda in fata reprezentantului 

Finantatorului; 

- sa furnizeze contributia proprie ce-i revine din costurile eligibile 

aferente proiectului; 

- sa asigure alocarea sumei reprezentand contravaloarea documentatiei 

tehnice, catre UAT comuna Scinteiesti (SF si PT); 

- sa finanteze toate costurile neeligibile aferente proiectului; 

- sa finanteze toate cheltuielile pana la rambursarea sumelor aprobate, 

astfel incat sa se asigure implementarea optima a proiectului; 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa asigure capacitatea operationala si administrativa necesare 

implementarii proiectului (resurse umane suficiente si resurse 

materiale necesare); 
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- sa asigure sustenabilitatea proiectului; 

- sa desemneze personal pentru implementarea proiectului; 

- sa coordoneze activitatea echipei de proiect; 

- sa avizeze si sa semneze rapoartele tehnice si financiare ale 

proiectului; 

- sa organizeze si sa asigure activitatea curenta din cadrul proiectului; 

- sa coordoneze elaborarea rapoartelor de progres, a cererilor de 

rambursare, a documentelor justificative si apoi le avizeaza; 

- sa convoace si sa participe la sedintele echipei de implementare a 

proiectului; 

- sa mentina legatura permanenta cu reprezentantul Finantatorului si cu 

partenerii; 

- sa organizeze procedurile de achizitii in cadrul proiectului; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa coordoneze promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa elaboreze si sa supuna spre aprobare materialele de promovare ale 

proiectului, in conformitatea cu cerintele din Manualul de Identitate 

Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 in Romania. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA ORASUL 

BERESTI  

 (Partener 2) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA ORASUL 

TIRGU BUJOR  

 (Partener  3) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 
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- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect; 

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta; 

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice; 

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

BERESTI MERIA   

(Partener 4) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta; 

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice; 

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

COSMESTI  

(Partener 5) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 



HOTĂRÂREA Nr. 150 din 30 octombrie 2014 
Pag. nr. 7 

 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

CUDALBI  

(Partener 6) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

FIRTANESTI  

(Partener 7) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 
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lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

FRUMUSITA  

(Partener 8) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

IVESTI  

(Partener 9) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 
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UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

OANCEA  

(Partener 10) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

SCINTEIESTI  

(Partener 11) 

- sa asigure realizarea documentatiei tehnice a proiectului prin 

contractarea serviciilor de proiectare (SF; PT); 

- sa finanteze toate costurile neeligibile aferente proiectului, ce-i revin 

comunei Scinteiesti, daca este cazul; 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA - sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 
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ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

BALENI 

 (Partener 12) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

UMBRARESTI 

( Partener 13) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

VALEA MARULUI  

(Partener 14) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 



HOTĂRÂREA Nr. 150 din 30 octombrie 2014 
Pag. nr. 11 

 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea    

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

VINATORI  

(Partener 15) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

VLADESTI  

(Partener 16) 

- sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) 

si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de 

cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure 

exploatarea si mentenanta in aceasta perioada; 

- sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul 

declarat in proiect; 

- sa realizeze indicatorii stabiliti in proiect;  

- sa asigure o persoana responsabila de colaborarea cu liderul in vederea 

realizarii activitatilor proiectului; 

- sa asigure personalul care va participa la formarea profesionala pentru 

utilizarea produselor software implementate; 



HOTĂRÂREA Nr. 150 din 30 octombrie 2014 
Pag. nr. 12 

 

- sa asigure personalul pentru formarea profesionala in vederea asigurarii 

mentenantei solutiei; 

- sa asigure distribuirea materialelor de promovare a proiectului in 

randul grupurilor tinta;  

- sa asigure impreuna cu partenerii conditiile optime pentru desfasurarea 

lucrarilor si dotarea cu echipamente /softuri specifice;  

- sa participe la promovarea proiectului in cadrul unor evenimente 

organizate in acest scop; 

- sa participe la sedintele echipei de implementare a proiectului; 

- sa disemineze la nivel local obiectivele si a rezultatele proiectului. 
 

(2)  Partenerii vor asigura contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului asa 

cum este precizat in prezentul acord. 
 

Organizatia 

Contributia 

Valoarea contributiei (in 

lei) 

precum si  

Valoarea contributiei la 

valoarea totala a 

proiectului (%) 

Numarul si data Hotararii 

de aprobare a proiectului 

si a cheltuielilor legate de 

proiect, semnata de 

ordonatorul de credite al 

fiecarui partener 

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA JUDETUL 

GALATI  

Lider de proiect  

(partener 1) 

 124.757,02 lei reprezentand 

2%  din valoarea totala a 

proiectului 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA ORASUL 

BERESTI (partener 2) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA ORASUL 

TIRGU BUJOR 

(partener 3) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

BERESTI – MERIA 

(partener 4) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

COSMESTI 

(partener 5) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

CUDALBI  

(partener 6) 

0 lei  
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UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

FIRTANESTI  

(partener 7) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

FRUMUSITA  

(partener 8) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

IVESTI  

(partener 9) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

OANCEA  

(partener 10) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

SCINTEIESTI  

(partener 11) 

76.756,00 lei contravaloarea 

serviciilor de proiectare 

neeligibile (SF; PT)  

 

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

BALENI  

(partener 12) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

UMBRARESTI  

(partener 13) 

0 lei  

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

VALEA MARULUI  

(partener 14) 

0 lei 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

VINATORI  

(partener 15) 

0 lei 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

VLADESTI  

(partener 16) 

0 lei 

 

 

(3) Plati 
Toate platile pentru proiect vor fi facute de catre Liderul de proiect (partener 1) din  contul deschis distinct al proiectului. 

Platile catre parteneri pentru activitatile lor vor fi facute pe baza de facturi emise catre Liderul de 

proiect (partener 1). 

Toate facturile vor avea inscrise urmatoarele informatii: 
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a) Activitatea intreprinsa corespunzator proiectului; 

b) Linia de buget din proiect corespunzatoare activitatii. 
 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsa intre ………….. si 31 decembrie 2020. Acordul de 

parteneriat poate sa inceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar nu mai devreme de cinci 

ani de la data finalizarii proiectului.  
 

Art. 5. Drepturile si obligatiile liderului de proiect (partenerului 1). 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea oricaror 

informatii si documente legate de proiect, in scopul elaborarii rapoartelor de progres, a cererilor de 

rambursare, sau a verificarii respectarii normelor in vigoare privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica. 
 

Obligatiile liderului de proiect 

(2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finantare si Contractul de finantare. 

(3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa despre 

progresul in implementarea proiectului si le va furniza copii ale rapoartelor de progres si financiare. 

(4) Propunerile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.), trebuie sa 

fie convenite cu partenerii inaintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea de management / 

Organismul intermediar. Cand nu se ajunge la un acord asupra modificarilor, Liderul de proiect 

(partener 1) va indica acest lucru cand va solicita aprobarea Autoritatii de management / 

Organismului intermediar. 

(5) Liderul de proiect se va asigura de desfasurarea corecta a procedurilor de atribuire a contractelor 

de achizitie publica, de catre ceilalti parteneri, conform normelor in vigoare, prin verificarea 

documentatiilor de atribuire aferente. 

(6) Liderul de proiect va inainta Organismului intermediar cererile de rambursare, impreuna cu 

documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 

(7) In cazul in care unul din partenerii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nu duce la 

indeplinire una sau mai multe din obligatiile care le revin (e.g. implementarea unor activitati, 

asigurarea contributiei la cofinantarea proiectului, respectarea normelor in vigoare privind procedura 

de atribuire a contractelor de achizitie publica), liderul de proiect va prelua in totalitate 

responsabilitatea de a indeplini aceste obligatii. 

(8) In cazul unui prejudiciu, liderul de proiect raspunde solidar cu partenerul din vina caruia a fost 

cauzat prejudiciul.  

 

Art. 6. Drepturile si obligatiile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Drepturile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
Partenerii au dreptul sa fie consultati cu regularitate de catre liderul de proiect, sa fie informati 

despre progresul in implementarea proiectului si sa li se furnizeze, de catre liderul de proiect copii 

ale rapoartelor de progres si financiare. 

Partenerii au dreptul sa fie consultati, de catre liderul de proiect, in privinta propunerilor pentru 

modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.), inaintea solicitarii aprobarii de 

catre Autoritatea de management / Organismul intermediar. 
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Art. 7 Proprietatea 

(1) Partile au obligatia sa mentina proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice construite/ 

dezvoltate/ extinse si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 

ani dupa finalizare / dare in exploatare si sa asigure exploatarea si intretinerea in aceasta perioada. 

(2) Inainte de sfarsitul proiectului, partile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a 

echipamentelor, bunurilor etc. achizitionate din finantarea nerambursabila. Copii ale titlurilor de 

transfer vor fi atasate raportului final. 

(3) Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate 

din finantarea nerambursabila, la locul de desfasurare a proiectului si exclusiv in scopul pentru care 

au fost achizitionate. 

(4) Partile au obligatia sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a 

obtinerii finantarii prin Programul Operational „Cresterea Competitivitatii Economice”, pe o 

perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului.  
 

Art. 8 

(1) Partile au obligatia sa se asigure ca nu vor desfasura activitati economice in scopul obtinerii 

de profit din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicatiei 

informatice realizate. 

(2) Partile au obligatia sa se asigure ca nu vor desfasura alte activitati economice in scopul 

obtinerii de venituri din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea 

infrastructurii/aplicatiei informatice realizate, in afara activitatilor pentru care a fost finantat 

proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte parti (infrastructura si 

echipamentele care fac obiectul proiectului finantat prin fonduri publice nu pot fi utilizate in alt 

scop/ cu alta destinatie decat cea principala). 
 

Art. 9 Dispozitii finale 
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabila numai atunci cand este convenita de toate 

partile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care partile nu 

le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente. 

(3) Partile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea romana. 
 

Intocmit in numar de 18 exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte, plus doua 

exemplare (unul pentru Organismul Intermediar si unul pentru documentatia de finantare). 
 

Semnaturi 
 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA JUDETUL 

GALATI  

Lider de proiect  

(Partener 1) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

DOBROVICI – BACALBASA 

NICOLAE 

Presedinte al Consiliului Judetului 

Galati 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA ORASUL 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 
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BERESTI  

(Partener 2) 

DICA OCTAVIAN 

Primar al orasului Beresti 

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA ORASUL  

TIRGU BUJOR  

(Partener 3) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

GIDEI LAURENTIU VIOREL 

Primar al orasului Tirgu Bujor 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

BERESTI – MERIA 

(Partener 4) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

DOROBAT VICTOR 

Primar al comunei Beresti – Meria 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

COSMESTI 

(Partener 5) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

TUCHILUS IONEL 

Primar al comunei Cosmesti 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

CUDALBI  

(Partener 6) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

DRUGAN STEFAN 

Primar al comunei Cudalbi 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

FIRTANESTI  

(Partener 7) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

FILOTE ADRIAN 

Primar al comunei Firtanesti 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

FRUMUSITA  

(Partener 8) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

MUNTEANU IOAN- NELU 

Primar al comunei Frumusita 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

IVESTI  

(Partener 9) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

GHEOCA MARICEL 

Primar al comunei Ivesti 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 
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OANCEA  

(Partener 10) 

CHIRILOAIE VICTOR 

Primar al comunei Oancea 

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

SCINTEIESTI                           

(Partener 11) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

BUTE GHIORGHE 

Primar al comunei Scinteiesti 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

BALENI  

(Partener 12) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

 

OPREA LICA 

Primar al comunei Baleni 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

UMBRARESTI  

(Partener 13) 

 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

STOICA PARASCHIV 

Primar al comunei Umbraresti 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA  

VALEA MARULUI  

(Partener 14) 

 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

DOCA VIRGIL 

Primar al comunei Valea Marului 

 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

VINATORI  

(Partener 15) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

MURGU SICUTA 

Primar al comunei Vinatori 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COMUNA 

VLADESTI  

(Partener 16) 

Numele, prenumele si functia 

reprezentantului legal al organizatiei 

DRUJESCU ERACLI 

Primar al comunei Vladesti 

Semnatura Data si locul 

semnarii 

 

 



 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 151 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 148 din 
01.08.1997 privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Adunarea Regiunilor 
Europei 

Iniţiator: Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.172/20.10.2014  

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere prevederile Art. 3 din Statutul Adunării Regiunilor Europei; 
Având în vedere adresa nr. 4172/09.05.2014 prin care Biroul ARE pentru România 

aduce la cunoştinţa Consiliului Judeţului Galaţi cuantumul cotizaţiei pentru anul 2014; 
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a ARE de la Paris din 17-18 mai 2013 

privind stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 
regională şi europeană; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 148 din 
01.08.1997 privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Adunarea Regiunilor Europei 
după cum urmează: 

„Art.2. (1) Se aprobă plata anuală a cotizaţiei de membru în cuantumul stabilit de 
Adunarea Generală a Adunării Regiunilor Europei. 

(2) Se aprobă cotizaţia în valoare de 0,01273 Euro/locuitor, cotizaţie ce se va calcula 
prin raportare la numărul de locuitori de 536.167, stabilit în urma Recensământului 
populaţiei şi al locuinţelor realizat în octombrie 2011, adică 5119,06 Euro. Cotizaţia va fi 
plătită în anul 2014 din bugetul propriu al Consiliului Judeţului Galaţi.” 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe şi Direcţiei de 

Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, 
precum şi tuturor celor interesaţi. 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 



 

 

 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 152 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 290 din 
15.12.1999 privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România 

Iniţiator: Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.492/20.10.2014  

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere adresa nr. 655/05.02.2014 prin care Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România (U.N.C.J.R.) aduce la cunoştinţa Consiliului Judeţului Galaţi 
cuantumul cotizaţiei pentru anul 2014; 

Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 13.02.2009 a Adunării Generale a UNCJR 
privind stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR; 

Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 04.06.2010 a Adunării Generale a UNCJR 
privind majorarea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin.(6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 290 din 15 
decembrie 1999 privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România după cum urmează: 

„Art.2. (1) Se aprobă plata anuală a cotizaţiei de membru în cuantumul stabilit de 
Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

(2) Se aprobă cotizaţia în valoare de 0,165 RON / locuitor, cotizaţie ce se va calcula 
prin raportare la numărul de locuitori de 536.167, stabilit în urma Recensământului 
populaţiei şi al locuinţelor realizat în octombrie 2011. Cotizaţia va fi plătită în anul 2014 din 
bugetul propriu al Consiliului Judeţului Galaţi.” 

 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea nr. 339/31 august 2006 privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului 
Judeţului Galaţi nr. 290 din 15 decembrie 1999 privind aderarea Consiliului Judeţului 
Galaţi la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România. 

  
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe şi Direcţiei de 

Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, 
precum şi tuturor celor interesaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 

 



 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 154 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: constatarea oportunităţii plăţii cuantumului contribuţiei aferente anului 2012 
alocate Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est 

Iniţiatori: consilierii judeţeni Sandu Viorica, Buruiană Nataliţa, Podaru Tinca, Ţuicu 
Emil şi Zaharia Eugen 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.885/28.10.2014 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială şi cel al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea nr. 750/30.01.2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind 
aprobarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2012 (Cap. 8002 – Titlul 
550113 – Programe de dezvoltare);  

Având în vedere Hotărârea nr. 7/04.09.2014 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est privind aprobarea contribuţiilor consiliilor judeţene la 
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al ADR SE pentru anul 2012; 

Având în vedere Hotărârea nr. 405/29.10.2013 a Consiliului Judeţului Galaţi privind 
aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa ADR SE nr. 14.905/30.06.2014, înregistrată la Consiliul 
Judeţului Galaţi cu nr. 5743/03.07.2014; 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. h), alin (3) şi alin (4), precum şi ale art. 
10, alin. 1, lit. b) din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se constată oportunitatea plăţii cuantumului contribuţiei anuale stabilite prin 
Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferente 
anului 2012 de către Consiliul Judeţului Galaţi. 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei 
Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, 
precum şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

      Paul Puşcaş                                                                                                                                                    

                                                         



 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 156 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: darea în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a 
bunurilor imobile cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc Zoo, Pădurea 
Gârboavele, judeţul Galaţi”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.865/27.10.2014  

 Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi;    
           Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, strategii, studii 
şi prognoză economico-socială şi 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; 
 Având în vedere Convenţia de finanţare nr. 3905/20.05.2009 încheiată între 
Consiliul Judeţului Galaţi şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, privind finanţarea 
Programelor Multianuale Prioritare de mediu şi Gospodărire a Apelor, Programul – 
Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor 
necesare autorizării grădinilor zoologice; 
 Având în vedere procesul – verbal de recepţie nr. 7209/12.09.2013 privind investiţia 
„Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, proiect tehnic nr. P 142/ 
2008; 
 Având în vedere prevederile art. 12 alin (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi ale art. 91 alin. (4) lit. a), 
coroborat cu art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
        
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art.1. Se aprobă darea în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii a 
bunurilor imobile cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc Zoo, Pădurea 
Gârboavele, judeţul Galaţi”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi, conform anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie 
şi Finanţe şi Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi, precum şi Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

„Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” 

 

 Capacităţi în unităţi fizice şi valorice (lei exclusiv TVA) 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire bun imobiliar 

Suprafaţa/lungime 

mp/ml 

Valoare     

lei 

1. Construcţie intrare  187,87  292.877,52 

2. Complex administrativ  278,40 576.420,78 

3. Dispensar animale  92,16 186.712,18 

4. Hala de furaje  178,75 154.166,07 

5. Centrala termică  46,00 308.452,44 

6. 

Platformă ecologică pt. depozitarea gunoiului 

de grajd 
150,12 55.321,21 

7. Adăpost tigru siberian 423,87 658.242,81 

8. Adăpost urs brun 186,32 501.428,17 

9. Adăpost leu 609,71 1.016.579,42 

10. Adăpost mistreţ 93,66 122.036,56 

11. Adăpost maimuţe 772,16 2.146.743,34 

12. Adăpost vulpe roşcată 24,24 56.718,25 

13. Adăpost ponei şi asasini 63,07 115.491,49 

14. Pavilion păsări 159,98 412.227,39 

15. Voliere păsări 160,93 448.864,76 

16. Bazine pt. animale (tigri, urşi, mistreţi, maimuţe) 422,64 407.397,48 

17. Reţele exterioare 85,00 76.947,70 

18. Reţele apă rece 1.100,00 103.798,81 

19. Reţele canalizare 1.030,00 489.980,20 

20. Reţele electrice 1.760,00 429.280,28 

21. Amenajare teren 14,69 ha 1.154.641,08 

22. Împrejmuiri habitate 5.143,00 1.957.415,32 

 

                                         TOTAL = 11.671.743,26 lei 



 
 
 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 157 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: aprobarea achiziţiei de servicii de agent de procese pentru proiectul 
„Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi” 

Iniţiator: Vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.142/27.10.2014 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget–

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico–socială şi al Comisiei de specialitate nr. 5 
juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţului Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 22383/01.10.2014 transmisă de către S.C. Apă Canal 
S.A. Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 8142/01.10.2014; 

Având în vedere prevederile secţiunii 4.04 pct. (a) şi pct. (b) din Contractul de 
Asistenţă pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Galaţi” încheiat cu Municipiul Galaţi, S.C. Apă Canal S.A. Galaţi şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţului Galaţi nr. 266/26.02.2013; 

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1) şi alin. (2), lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
completare a unor acte normative; 

Având în vedere prevederile art. 16, art. 57, alin. (2), lit. a şi ale Anexei 2B din 
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă achiziţia de servicii de agent de procese pentru proiectul 
„Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Economie şi Finanţe, Serviciului 
licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare 
Proiecte, Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional 
Apa“ Galaţi şi S.C. Apă Canal S.A. Galaţi. 

 

 P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

     Paul Puşcaş 



 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 159 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 63 din 29.04.2014  privind 
preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 
Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., a unor sectoare de drumuri judeţene, pe 
perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică 
iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.975/24.09.2014 

 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţului Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 6 ale 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 

pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli 
aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, 
precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare 
unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea şi înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţului 
Galaţi nr. 63 din 29.04.2014 privind preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., a unor sectoare de 
drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea 
tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”, cu anexa ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

         

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Patrimoniu şi 
Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi, domnului Administrator Public Costel Fotea, precum şi Companiei Naţionale de 
Investiţii „CNI” S.A.. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

     Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 
Datele  de identificare ale sectoarelor de drumuri judeţene care se predau Companiei Naţionale 

de Investiţii „CNI” S.A.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Judeţ 

Indicativ 

(nr.inventar) 

Valoare 

inventar 

(totală) 

Traseu 
Poziţii 

kilometrice 

Lungime 

în km 

Suprafaţa 

m.p. 

Administrator 

drum 

 
1. 

 
Galaţi 

 
DJ 242B 

 
(10410) 

17.832.458,88 

 
limita judeţului 

Vaslui – 
Bereşti Meria 
– Balinteşti – 
Băneasa – 

Moscu – Tîrgu 
Bujor (DJ 242) 

 
A - km 14 + 850 – 
km 14 + 900; B - 
km 15 + 150; C - 

km 15 + 670 
podeţ; L = 50 ml 

 
0,050 

 
1.260,00 

 
Consiliul 
Judeţului 

Galaţi 

 
2. 

 
Galaţi 

 
DJ 242D 

 
(10411) 

12.644.834,48 

 
Băneasa (DJ 

242B) – 
Suceveni - 
Rogojeni 

 
A - km 11 + 105 – 
km 11 + 270; B - 

km 11 + 930 – km 
11 +  978; C – km 
12 + 800; D – km 
15 + 010 – km 15 

+ 090; E – 
varianta ocolire 

km 15 + 050; L = 
1.513 ml 

 
1,513 

 
10.762,50 

 
Consiliul 
Judeţului 

Galaţi 

 
3. 

 
Galaţi 

 
DJ 242H 

 
(10428) 

16.257.644,33 

 
Tîrgu Bujor 
(DJ 242) – 
Lunca – 
Jorăşti – 

Zărneşti – DJ 
242A 

 
A - km 1 + 150 – 
km 1 + 550; B - 

km 3 + 120 – km 
3 + 320; C - km 3 
+ 550 – km 3 + 
750; D- km 4 + 

625 – km 4 + 675; 
L = 850 ml 

 
0,850 

 
7.290,00 

 
Consiliul 
Judeţului 

Galaţi 

 
4. 

 
Galaţi 

 
DJ 251 

 
(10413) 

153.354.112,88 

 
Tecuci (DN 
25) – limita 

judeţului 
Tulcea (Galaţi) 

 
km 35 + 610 – 

podeţ 

 
- 

40,00 
Consiliul 
Judeţului 

Galaţi 

 
5. 

 
Galaţi 

 
DJ 251G 

 
(10433) 

8.760.832,30 

 
Vîrlezi (DJ 

242) – Corni – 
Măcişeni – 

Valea Mărului 
(DJ 251C) 

 
A - KM 7 + 975 – 
KM 8 + 165 
 B - KM 9 + 505 – 
9 + 720; C - KM 

11 + 800 – KM 13 
+ 000; 

 L = 1.605 ml 

 
1,605 

 
9.200,00 

 
Consiliul 
Judeţului 

Galaţi 



 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 160 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., a unor sectoare de drumuri judeţene, 
pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică 
iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.976/24.09.2014 

 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţului Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 6 ale 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere adresa Companiei Naţionale de Investiţii nr. 6376 din 18.10.2013 

înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 7796/21.10.2013; 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 

pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli 
aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, 
precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare 
unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 874 – 875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; 
Având în vedere prevederile art. 22

1
 alin. (1

1
) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se aprobă preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., a unor sectoare de 
drumuri judeţene, aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi şi în administrarea 
Consiliului Judeţului Galaţi, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere 
la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”. 

 (2) Datele de identificare ale sectoarelor de drumuri judeţene sunt prevăzute în  
Anexa I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri judeţene se efectuează pe bază de 
convenţie încheiată între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

 

Art.2. (1) Se aprobă modelul de protocol de predare-primire cuprins în Anexa II ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În vederea realizării cerinţelor punctului 3 din protocol, Consiliul judeţului Galaţi va 
încheia protocoale de colaborare cu fiecare unitate administrativ teritorială pe raza căreia se 
află sectorul de drum respectiv, conform modelului cuprins în Anexa III la prezenta hotărâre. 
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(3) Se împuterniceşte domnul Administrator Public Costel Fotea cu semnarea, în 

numele Consiliului Judeţului Galaţi, a convenţiilor încheiate cu Compania Naţională de 
Investiţii „CNI” S.A. şi  a protocoalelor încheiate cu unităţile administrativ teritoriale. 

          
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Patrimoniu şi 

Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi, domnului Administrator Public Costel Fotea, precum şi Companiei Naţionale de 
Investiţii „CNI” S.A.. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

     Paul Puşcaş 
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ANEXA I 

 
Datele  de identificare ale sectoarelor de drumuri judeţene care se predau Companiei Naţionale 

de Investiţii „CNI” S.A.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Judeţ 

Indicativ 

(nr.inventar) 

Valoare 

inventar 

(totală) 

Traseu 
Poziţii 

kilometrice 

Lungime 

în km 

Suprafaţa 

m.p. 

Administrator 

drum 

 
1. 

 
Galaţi 

DJ 251C 
20.835.948,30 lei 

(10416) 

DJ 251C - DJ 
251 (VALEA 
MĂRULUI) – 

MÂNDREŞTI – 
SMULŢI – 

CRĂIEŞTI – 
JORĂŞTI – 

BALINTEŞTI 
(DJ 242B) 

KM 17+200 – KM 
19+760, L=2,560 

KM   

L=2,560 
KM   

  30.720,00 
mp 

 
Consiliul 
Judeţului 

Galaţi 

 
2. 

 
Galaţi 

DJ 253 
37.839.225,70 lei 

(10418) 

UMBRĂREŞTI – 
CUDALBI – 

BĂLENI – VIILE 

KM 29+480 – KM 
29+730 

L=250 
ML 

2.875,00 mp 

 

Consiliul 
Judeţului 

Galaţi 

 
3. 

 
Galaţi 

DJ 251 
153.354.112,88 lei 

(10413) 

TECUCI (DN 
25) – LIMITA 

JUD. TULCEA 
KM 35+400 – POD                275,00 mp 

Consiliul 
Judeţului 

Galaţi 



 

 

HOTĂRÂREA Nr. 160 din 30 octombrie 2014 

Pag. nr. 4 

 
ANEXA II 

 

 

        Beneficiar                                                               Investitor 

    U.A.T.  JUDEŢUL GALAŢI                COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII 

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI                             „CNI” S.A. 

 

Nr. ________/______________    Nr. ________/______________ 

 

 

PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE 

Încheiată astăzi .................................. 

 

1. Beneficiarul, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, prin 

Cosiliul Judeţului Galaţi, cu sediul în str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119, municipiul Galaţi, 

judeţul Galaţi, reprezentat de Costel FOTEA – Administrator public, în calitate de predător, 
şi Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa 

Naţiunile Unite nr. 9, sector 5, în calitate de primitor, am procedat la predarea-primirea unor 

sectoare de drum pe drumul judeţean .................................... , care au fost afectate de 

fenomenele meteorologice deosebite din data de 11 – 12 septembrie 2013, în suprafaţă 
totală de ........................... mp, identificat potrivit Cărţii Funciare nr. ..........................., nr. 

topografic.................................., valoare de inventar......................., în vederea realizării 

obiectivului de investiţie Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (restabilirea 

condiţiilor de circulaţie) pe drumul judeţean ......................., după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Amplasamentul Suprafaţa (mp) Categoria de 

folosinţă 

    

    

 TOTAL:   

 
2. Imobilul identificat la pct. 1 ce face parte din domeniul public al U.A.T. judeţul Galaţi, 

conform HG nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, se predă Companiei Naţionale de 
Investiţii „CNI – S.A.” pe durata realizării lucrărilor de intervenţie. 

3. Beneficiarul, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI se 
obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea 
şantierului, libere de orice sarcini şi fără a se afla în litigiu. 

4. Obiectivul de investiţie identificat la pct. 1 este liber de orice sarcini. 

5. Finanţarea lucrărilor de intervenţie se suportă din venituri proprii ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, constituite în baza art. 40, alin. (1), lit. b) din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în limita fondurilor 
alocate cu această destinaţie la cap. 70.10 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, Cod 
Bugetar 55.01.18 – Alte transferuri curente interne, conform Legii bugetului de stat pe anul 
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2014 nr. 356/2013, precum şi din surse legal constituite în sarcina beneficiarului. Modalitatea 
de finanţare constă în transferuri de sume de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice către S.C. Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. 

6. Prin grija S.C. C.N.I. – S.A. se declanşează procedurile de atribuire a contractului de 
lucrări de intervenţie în prima urgenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

7. După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor S.C. C.N.I. – S.A. va preda 
beneficiarului prin convenţie imobilul şi investiţia aferentă în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

Prezenta convenţie a fost încheiată în două exemplare de valoare juridică egală, câte un 
exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

Am predat, Am primit, 

Beneficiar, Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. 

U.A.T. JUDEŢUL GALAŢI Director General, 

Consiliul Judeţului Galaţi Manuela Irina PĂTRĂŞCOIU 

Administrator Public,  

Costel FOTEA Director Tehnic, 

 Camelia ROTAR 
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 ANEXA III 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 

Nr_________ / __________ 

 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul 

Judeţului Galaţi,  cu sediul în str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119, municipiul Galaţi, 

judeţul Galaţi, reprezentat de Costel FOTEA – Administrator public 

şi 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ __________, prin Consiliul Local al 

comunei ___________, cu sediul în comuna __________,  judeţul Galaţi, reprezent de 

_____________ - Primar, 
 
au convenit următoarele: 
 

3. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Obiectul prezentului protocol îl constituie obligaţiile părţilor de a crea un parteneriat de 
cooperare, în baza art. 6 alin. (1) şi art. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării 
condiţiilor de implementare a Programului de infrastructură „Intervenţie în primă urgenţă la 
construcţii vulnerabile”, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
şi derulat de Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., respectiv realizarea obiectivului de 

investiţie „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (restabilirea condiţiilor de 

circulaţie) pe drumul judeţean ___________________ 

 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

4.1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ _____________ se obligă să pună la 
dispoziţie Companiei Naţionale de Investiţii „CNI” S.A., în mod gratuit, pe durata executării 
lucrărilor, suprafaţa de teren necesară pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, 
liberă de orice sarcini şi fără a se afla în litigiu.  

4.2.  UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI  se obligă să 
colaboreze cu Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. în vederea predării, la terminarea 
lucrărilor, a suprafeţei de teren către Unitatea Administrativ Teritorială _____________, în 
starea iniţială. 

 

5. DURATA PROTOCOLULUI 

 

Prezentul protocol va fi încheiat pe durata executării lucrărilor şi intră în vigoare la data 
semnării de ambele părţi. 

 

6. REZILIEREA PROTOCOLULUI 

 

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de către una dintre părţi dă 
dreptul celeilalte părţi de a rezilia protocolul. 
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7. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

Încetarea prezentului protocol intervine în următoarele situaţii: 

a) La expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 
b) La o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, cu acordul părţilor. Oricare din 

părţile protocolului are dreptul să înceteze îndeplinirea obligaţiilor stabilite în protocol în 
termen de 15 zile calendaristice după expedierea unei notificări scrise. Încetarea 
protocolului în aceste condiţii nu va atrage răspunderi pentru nici una din părţi. 

c) În cazul în care operează rezilierea. 
 

8. LITIGIILE 

Orice litigiu se va rezolva pe cale amiabilă între cele două părţi. În cazul nesoluţionării lor 
în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente. 

 

9. DISPOZIŢII FINALE 

Orice modificare sau completare a protocolului se face în scris, prin acordul părţilor.  

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în patru exemplare, unul pentru UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, unul pentru UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIALĂ _____________, unul pentru COMPANIA NAŢIONALĂ DE 

INVESTIŢII „CNI” S.A  şi unul pentru executant. 

 

 

U.A.T. JUDEŢUL GALAŢI U.A.T. _______________ 

Consiliul Judeţului Galaţi Consiliul Local al comunei ___________, 

Administrator Public, Primar, 

Costel FOTEA _____________________ 

 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 161 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58 din 29 
aprilie 2014 privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui 
imobil (teren) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului 
Galaţi, cu modificările ulterioare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.792/24.09.2014 

Consiliul Judeţului Galaţi: 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi nr. 177/20.03.2014 

privind stabilirea grupului de lucru pentru identificarea imobilelor şi stabilirea soluţiilor tehnice în 
vederea asigurării condiţiilor de adăpostire, în caz de intemperii, a elicopterului SMURD alocat, 
prin Ministerul Sănătăţii, judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – 
Cabinet Viceprim-Ministru nr. 65.590/28.08.2014, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul 
Galaţi sub nr. 5.139/04.09.2014 şi, totodată, la Consiliul Judeţului Galaţi sub nr. 
2.894/05.09.2014; 

Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei 
de Frontieră nr. D5/S1/CMI/339564 din 16.09.2014, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi 
sub nr. 7.792/18.09.2014;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 255/2014 privind desemnarea 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi a Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea 
Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 860 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58 din 29 aprilie 2014 privind aprobarea 
solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Galaţi 
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şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţului 
Galaţi nr. 74 din 30 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui 

imobil (teren) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne 
— Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Judeţului Galaţi.” 

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu 

următorul cuprins: 
„În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzut la alin. (3), acesta revine 

de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — 
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare.” 

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.2. Se constituie în favoarea Consiliului Judeţului Galaţi dreptul de servitute gratuită 
asupra imobilului transmis potrivit art. 1, conform reglementărilor în vigoare”. 

4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economie şi 
Finanţe, Direcţiei Arhitect Şef, Compartimentului tehnică administrativă şi Monitor Oficial din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Primăriei Municipiului Galaţi, 
precum şi Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi 
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 

 

 
 
Contrasemnează pentru legalitate:                                                          

Secretarul Judeţului,                                                                        

                   Paul Puşcaş       
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ANEXĂ 
 

  

Datele de identificare ale imobilului aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi care se 

transmite în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi 

 

 

      Imobilul (teren) se află situat în intravilanul municipiului Galaţi, str. Dunărea nr. 63 

 

- Suprafaţă zonă propusă staţie de combustibil = 200,00 m
2
 

- Suprafaţă zonă propusă hangar                        = 480,00 m
2
 

 

 

 



 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 162 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea 
implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2015 
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.924/29.10.2014 

 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială şi cel al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere termenii de referinţă pentru Apelul pentru propuneri de proiecte 

COMM/B/BC/GO/Ares (2014); 
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 12.100 Euro (echivalent în lei) din fondul de 
cofinanţare al Consiliului Judeţului Galaţi, pentru implementarea proiectului „Centrul Europe 
Direct Galaţi”. 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 6.000 Euro (echivalent în lei), reprezentând ultima tranşă 
a proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” din fondul de cofinanţare al Consiliului Judeţului 
Galaţi, în vederea finalizării acestuia. 

(3) Se aprobă alocarea de către Consiliul Judeţului Galaţi a cheltuielilor neeligibile 
aferente implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi”, precum şi a cheltuielilor 
suplimentare (conexe) rezultate din depăşirea valorilor prevăzute în bugetul proiectului. 

 (4) Se va urmări reîntregirea fondului de cofinanţare al Consiliului Judeţului Galaţi, odată 
cu virarea ultimei tranşe pentru acest proiect, după aprobarea raportului final tehnic şi financiar al 
proiectului. 

 
Art.2. Direcţia de Dezvoltare Regională şi Direcţia Economie şi Finanţe vor raporta, în 

fiecare şedinţă ordinară a Consiliului Judeţului Galaţi, despre modul de derulare a proiectului. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei 

Economie şi Finanţe şi Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică 
şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

     Paul Puşcaş 

 
 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 163 

din 30 octombrie 2014 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 140/17 octombrie 2014 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA  
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale  pe anul 2014 

Iniţiatori: Vicepreşedinţii Consiliului Judeţului Galaţi Hamza Cornel şi Vicleanu Marian, 
precum şi consilierii judeţeni Sandu Viorica şi Gasparotti Florinel-Petru; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.938/30.10.2014 

 Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiatori; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
ale Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere adresa prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/07.10.2014 privind 
repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale; 
 Având în vedere prevederile art. 4 lit. c) din  Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe 
anul 2014 , cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 46 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014; 
 Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 33 alin. (3) lit. b)  din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 140/17 
octombrie 2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a  sumelor defalcate din 
TVA  pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014,  în 
sensul diminuării sumei de 200 mii lei de la comuna Fîrţăneşti şi suplimentarea acesteia la 
comuna Folteşti, conform  anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
 
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: consiliilor locale din anexă, Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Galaţi şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

    Paul Puşcaş 
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ANEXA NR.1 

 

 

Repartizarea  
pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile  judeţene şi comunale  pe anul 2014  
 
 

                   - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea  
unităţii administrativ-

teritoriale 

Cheltuieli privind 
drumurile comunale 

Cheltuieli privind 
drumurile judeţene 

aflate în 
administrarea 

consiliilor locale conf. 
art. 22 din O.G. nr. 

43/1997 

 Total judeţ 0 0 

1. Fîrţăneşti -200 0 

2. Folteşti +200 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 164 

din 30 octombrie 2014 

privind: alocarea sumei de 50 mii lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului 
Galaţi pe anul 2014, U.A.T. Municipiul Tecuci 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.499/30.10.2014 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de specialitate al Comisiei de specialitate nr. 1, 2, 3, 4,5,6 
ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 35917/R/PJ/13.10.2014 înregistrată la Consiliul 
Judeţului Galaţi cu nr. 8499/14.10.2014; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 104, alin. (1) lit. 
c), alin. (4) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se suplimenteaza fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galati cu suma 
de 30 mii lei pentru U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Art.2. Se aprobă alocarea din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judeţului 
Galati a sumei de 50 mii lei pentru U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Art.3. U.A.T. Municipiul Tecuci va justifica utilizarea sumei alocate din fondul de 
rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi pâna la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei 
Arhitect Şef, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei 
Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi U.A.T. Municipiul Tecuci. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 

 
  
 



  

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 165 

din 30 octombrie 2014 

privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.831/27.10.2014 

Consiliul Judeţului Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţului Galaţi; 

 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 

5 şi 6 ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 din 1.102014 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2014; 

Având în vedere adresa nr. 8277 din 06.10.2014 a Direcţiei Generale Regionale 

a Finanţelor Publice Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 15788 din 22.09.2014 a Agenţiei Judeţene pentru 

Plăţi şi Inspecţiei Sociale; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) 

lit. c), alin. (4) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2014, 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 

2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor 

finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2014, conform anexei nr. 3 la prezenta 

hotărâre. 
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economie şi Finanţe şi Direcţiei 

Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































































