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HOTĂRÂREA NR. 167
din 26 noiembrie 2014
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 160/30.10.2014 privind predarea
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: 5.289/17.11.2014
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. 4248 din 02.07.2014
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 5289/3.07.2014;
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 Ordonanţa de Guvern nr. 16 din 19 august 2014 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de
Investiţii „C.N.I.” - S.A.
Având în vedere prevederile art. 874 1– 875 din1 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
Având în vedere prevederile art. 22 alin. (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.I. Se aprobă modificarea şi înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţului Galaţi nr. 160 din 30 octombrie 2014 privind predarea 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 anexele 1 şi 2 ce
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. 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 1
Datele de identificare ale sectoarelor de drumuri judeţene care se predau Companiei Naţionale
de Investiţii „CNI” S.A.

Valoare
inventar
(totală)

Traseu

Poziţii
kilometrice

Lungime
în km

Suprafaţa
m.p.

Administrator
drum

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=2,440
KM

18.527,00
mp

Consiliul
Judeţului
Galaţi

37.839.225,70 lei
(10418)

UMBRĂREŞTI –
CUDALBI –
BĂLENI – VIILE

KM 29+480 – KM
29+730

L=65 ML

2.050,00 mp

Galaţi

DJ 253

Consiliul
Judeţului
Galaţi

Galaţi

DJ 251

153.354.112,88 lei
(10413)

TECUCI (DN
25) – LIMITA
JUD. TULCEA

KM 35+400 – POD

Nr.
Indicativ
Judeţ
crt.
(nr.inventar)

1.

2.

3.

3450,00 mp

Consiliul
Judeţului
Galaţi
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ANEXA 2
Beneficiar
Consiliul Judeţului Galaţi
Nr. ......./.........

Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice
Nr. ......./.......
prin
Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” - S.A.
Nr. ......./.......

PROTOCOL
încheiat astăzi ……………………………
1. Beneficiarul, Consiliul Judeţului Galaţi cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, reprezentat
prin Fotea Costel – Administrator public , în calitate de predător, şi
2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în municipiul
Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul
5, în calitate de primitor, în baza ________________, am procedat la predarea-primirea unui
nr. de ________ amplasamente, în suprafaţă totală de _______mp , identificat potrivit Cărţii
funciare nr. ............, nr. topo ........., în scopul reabilitării, după cum urmează:
Nr.
crt.
1

Amplasamentul

Suprafaţa (mp)

Categoria de folosinţă

Total
Prezentul protocol a fost încheiat în 3 (trei) exemplare cu valoare juridică egală, câte un
exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,

Beneficiar
Consiliul Judeţului Galaţi

Conducătorul unităţii,

Am primit,
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice
Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” - S.A.

Director general,

HOTĂRÂREA NR. 168
din 26 noiembrie 2014
privind: darea în administrarea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi –
Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui bun imobil aflat în domeniul public al
judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi
Iniţiatori: Vicepreşedinte Cornel Hamza, vicepreşedinte Marian Vicleanu,
consilieri judeţeni: Tania-Iuliana Bogdan, Florinel-Petru Gasparotti, Ion Ştefan
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.403/26.11.2014
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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 bugetfinanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, precum 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 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea
de Medicină şi Farmacie nr. 37138/19.11.2014, înregistrată la Consiliul Judeţului
Galaţi sub nr. 9403/19.11.2014;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.
317/29.05.2013 privind schimbarea destinaţiei şi regimului juridic ale unor bunuri
imobile ce aparţin patrimoniului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), ale art. 867 şi 868 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi ale art. 91 alin. (4) lit. a),
coroborate cu cele ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul 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 modifică regimul juridic al bunului imobil care face obiectul prezentei
hotărâri din locuinţă de serviciu în locuinţă.
Art.2. (1) Se aprobă darea în administrarea Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi – Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui bun imobil aflat în domeniul public
al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi.
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(2) Condiţiile în care titularul dreptului de administrare va putea folosi şi dispune
de bunul imobil dat în administrare, precum şi datele de identificare a acestuia sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Bunul imobil care face obiectul prezentei hotărâri aparţine în continuare
domeniului public al judeţului Galaţi.
Art.3. Predarea–preluarea bunului imobil se face pe bază de proces-verbal
încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei
hotărâri.
Art.4. Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 317 din 29 mai 2013 privind
schimbarea destinaţiei şi regimului juridic ale unor bunuri imobile ce aparţin
patrimoniului judeţului Galaţi se modifică în mod corespunzător.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei
Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi, precum şi Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină şi
Farmacie.

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
bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi dat în administrarea Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină şi Farmacie Consiliului Judeţului Galaţi
Bunul imobil (apartamentul nr. 14) se află situat în municipiul Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2,
2
bloc B4, Piaţa Centrală şi are suprafaţa utilă de 54,84 m

CONTRACT DE ADMINISTRARE DIRECTĂ
I.

PĂRŢILE

Consiliul Judeţului Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, reprezentat de Preşedinte –
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa, în calitate de PROPRIETAR,
şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 47,
reprezentată de Rector - Iulian Gabriel Bîrsan, în calitate de ADMINISTRATOR,
au convenit asupra încheierii prezentului contract.

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.
Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra bunului imobil
(apartamentul nr. 14) situat în municipiul Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, Piaţa Centrală
în care îşi desfǎşoarǎ activitatea Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea
de Jos” Galaţi.
III.

SCOPUL CONTRACTULUI

Art. 2. Cazare, în mod ocazional, a specialiştilor români şi străini care participă, împreună cu
specialiştii din cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, la realizarea unor schimburi de experienţă,
stagii de practică, reuniuni ştiinţifice şi a unor colaborări cu unităţi de învăţământ din domeniul medical
şi cu alte instituţii sanitare specializate.

IV.

DURATA SCOPUL CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, până la data de 31.XII.2024, dacă
nici una din părţi nu denunţă prezentul contract, prin notificare scrisă celeilalte părţi; notificarea va fi
făcută cu 30 de zile anterior datei la care se va solicita rezilierea de drept a contractului.

V.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 4. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI:
1. Să predea administratorului, în baza unui proces-verbal de predare-primire, conform Legii nr.
22/1969 (actualizată), bunul imobil în care îşi va desfăşura activitatea. Procesul-verbal
menţionat face parte integrantă din prezentul contract;
2. Exercită dreptul de dispoziţie, în condiţiile legii, asupra bunului imobil, prevăzute la art. 1.
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3. Să nu facă nimic de natură a stânjeni activitatea specifică a administratorului.
Art. 5. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI:
1. Să preia de la proprietar, pe bază de proces verbal, bunul imobil dat în administrare;
2. Posedă şi foloseşte imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale;
3. Să nu schimbe destinaţia bunului imobil dat în administrare;
4. Să asigure cheltuielile de întreţinere şi gospodărire curentă a bunului imobil administrat (energie
electrică, gaze, apa potabilă, canalizare, termoficare, igienizări etc.);
5. Să execute la timp şi în bune condiţiuni lucrări de întreţinere şi reparaţii;

6. La sfârşitul perioadei de folosinţă să predea, în bune condiţiuni, bunul imobil proprietarului;

7. Paza bunului imobil cade în sarcina administratorului.

VI.

CLAUZE SPECIALE

Art. 6 Sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului, administratorul se obligă:
-

să respecte destinaţia bunului imobil dat în administrare;

-

să nu execute modificări în interiorul sau în exteriorul spaţiului; dacă acestea se impun, ele
vor putea fi făcute numai cu avizul prealabil din partea proprietarului;

-

sub nici o formă nu se vor solicita şi nu se vor admite lucrări care să modifice structura de
rezistenţă şi care să schimbe destinaţia spaţiului;

-

administratorul va pune, ori de câte ori este nevoie, spaţiul la dispoziţia proprietarului pentru
rezolvarea unor probleme ale acestuia; proprietarul îşi va motiva cererea cu minimum 3 zile
înainte de data la care are nevoie de spaţiu.

VII.

Art. 7.

VIII.
Art. 8.

IX.

Art. 9.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul poate înceta ca urmare a revocării de către proprietar a dreptului de administrare,
în cazul în care administratorul nu îşi exercită drepturile de la art. 5 şi art. 6.
FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră invocată cu respectarea prevederilor legale exonerează de răspundere partea
care o invocă.
LITIGII
Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluţiona pe cale
amiabilă, prin negocieri direct între părţi.
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Art. 10. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecătoreşti
competente.
X.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 11. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept va sta în nume
propriu.
Art. 12. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare
are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor
Codului de procedură civilă.
Titularul dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca
urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate
atrage revocarea dreptului de administrare.
Art. 13. Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de ambele părţi.
Art. 14. Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

PROPRIETAR,
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
PREŞEDINTE,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Direcţia Economie şi Finanţe,
DIRECTOR EXECUTIV,
Lucean Mihalcea
Direcţia Patrimoniu,
DIRECTOR EXECUTIV,
Constantin Cristea
Serviciul contencios şi
probleme juridice
Şef serviciu,
Mitică Budescu

ADMINISTRATOR,
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

RECTOR,
Gabriel Iulian Bîrsan

HOTĂRÂREA NR. 169
din 26 noiembrie 2014
privind: modificarea Hotărârii nr. 155 din 30.10.2014 privind aprobarea Proiectului
„Adaptare proiect la condiţiile de teren pentru împrejmuire Grădina Zoologică –
Pădurea Gârboavele”
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Marian Vicleanu;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.455/20.11.2014
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 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3338 din 20.11.2014 a Complexului Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 9455 din
20.11.2014;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) 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. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 155/30.10.2014 privind aprobarea Proiectului
„Adaptare proiect la condiţiile de teren pentru împrejmuire Grădina Zoologică –
Pădurea Gârboavele”, după cum urmează:
„Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie pentru Proiectul „Adaptare
proiect la condiţiile de teren pentru împrejmuire Grădina Zoologică – Pădurea
Gârboavele”, aferent obiectivului de investiţie „Împrejmuire Grădina Zoologică – Pădurea
Gârboavele, judeţul Galaţi”, având valoarea investiţiei de 619.638 lei (inclusiv TVA) şi
valoarea C+M de 545.600 lei (inclusiv TVA).”

Art.II. Se modifică lista de investiţii la Complexul Muzeal de Stiinţele Naturii prin
înlocuirea denumirii obiectivului de investiţii aprobat prin Hotărârea nr. 165/30.10.2014,
„Adaptare proiect la condiţiile de teren pentru împrejmuire Grădina Zoologică” cu următoarea
denumire a obiectivului „Împrejmuire Grădina Zoologică – Pădurea Gârboavele, judeţul
Galaţi”.
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei Economie
şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 170
din 26 noiembrie 2014
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.451/24.11.2014
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2509/20.11.2014 a Serviciului Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul
Judeţului Galaţi la nr. 9451/20.11.2014;
Având în vedere Nota de colaborare nr. 9451/21.11.2014 a Direcţiei Economie şi
Finanţe;
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. b) Ordonanţa Guvernului nr.
71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Scrisoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice nr. 25266/08.04.2014, cu privire la aprobarea în şedinţa de Guvern din data de
02.04.2014 a Notei privind reglementarea înfiinţării unor posturi şi ocuparea posturilor
vacante la nivelul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale ca
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 55/2014 referitoare la admiterea
neconstituţionalităţii dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 77/2013;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a, d), alin. (2) lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 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 modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe, Serviciului
de management a resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi Serviciului Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA Nr. 170 din 26 noiembrie 2014
Pag. nr. 2
ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE
A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI GALAŢI
1

1

14

Director general
adjunct

1
13

19

13

1
18

5

DIRECTOR
GENERAL

Sector
mecano – energetic

Compartiment întreţinere
şi marcaje rutiere drumuri judeţene

Contabil şef

1

8

Serviciul de gestionare,
exploatare şi întreţinere a
domeniului public şi privat

Compartiment contabilitate,
resurse
umane şi PSI-SSM

11
6

1
5

Birou dezinsecţie, dezinfecţie,
deratizare, igienizare
şi salubrizare

SPECIFICAŢIE
1. Conducere
2. Sector mecano - energetic
3. Serviciul de gestionare, exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat
4. Birou dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, igienizare şi salubrizare
5. Compartiment contabilitate, resurse umane si PSI-SSM
6. Serviciul aprovizionare, administrativ. marketing
TOTAL POSTURI

TOTAL
PERSONAL
3
19
14
6
8
11
61

1
__
10

Serviciul aprovizionare,

administrativ,
marketing

DIN CARE:
PERSONAL DE
PERSONAL DE
CONDUCERE
EXECUŢIE
3
1
18
1
13
1
5
8
1
10
7
54
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STAT DE FUNCŢII
al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi
Nr.

Funcţia de execuţie, gradul profesional

Funcţia

Nivelul

Nr.

crt.

sau treapta profesională

de conducere

studiilor

posturi

TOTAL POSTURI

61

I. CONDUCERE

3

1

Director general

Specialitatea studiilor

S

1

studii superioare administrative

Director general
2

adjunct

S

1

studii superioare administrative

3

Contabil şef

S

1

studii superioare economice

II. SECTOR MECANO-ENERGETIC (Compartiment întreţinere şi marcaje rutiere drumuri judeţene)

Inginer şef

4

19

S

1

studii superioare de specialitate

5-11

Muncitor calificat II (conducător auto)

M, G

7

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

12-13

Muncitor calificat II (mecanic agricol)

M, G

2

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

Muncitor calificat II (mecanic agricol-utilaj încărcător
14

frontal)

M, G

1

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

15

Muncitor calificat II (sudor)

M, G

1

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

16

Muncitor calificat II (electrician)

M, G

1

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

17-18

Muncitor calificat II (lăcătuş)

M, G

2

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

19

Muncitor calificat II (motostivuitorist)

M, G

1

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

Muncitor necalificat

M, G

3

Studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

20-22

III. SERVICIUL DE GESTIONARE, EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE A DOMENIULUI
PUBLIC ŞI PRIVAT
Şef serviciu

23
24-25

14

Inspector de specialitate IA, inspector IA

S

1

studii superioare de specialitate

S, M

2

studii superioare sau medii de specialitate
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studii superioare de lungă sau scurtă durată de specialitate în
26

Inspector de specialitate IA

SSD, S

1

piscicultură

Muncitor calificat II (muncitor plantaţii şi amenajare
27-34

zone verzi)

M, G

8

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

35-36

Muncitor calificat I (pădurar)

M, G

2

studii medii sau generale

IV. BIROU DE DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE, DERATIZARE, IGIENIZARE ŞI
SALUBRIZARE
Şef birou

37
38
39-42

6
S

1

studii superioare de specialitate

Inspector de specialitate IA, inspector IA

S, M

1

studii superioare sau medii de specialitate

Muncitor calificat II (agent DDD)

M, G

4

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

8

V. COMPARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE ŞI PSI-SSM
43-44

Inspector de specialitate IA, inspector IA

S, M

2

studii superioare sau medii de specialitate

45-48

Inspector de specialitate IA, inspector IA

S, M

4

studii superioare sau medii

49

Inspector de specialitate IA , inspector IA

S, M

1

studii superioare sau medii şi curs de calificare

50

Secretar IA

S, M

1

studii superioare sau medii

VI. SERVICIU APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, MARKETING

11

Şef serviciu

51

1

Inspector de specialitate IA, inspector IA

S, M

3

studii superioare sau medii şi curs de calificare

55

Muncitor calificat II (conducător auto)

M, G

1

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

56

Arhivist (vacant)

M, SSD

1

Studii medii sau superioare de scurtă durată

M, G

5

studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare

52-54

57-61

Muncitor calificat II (paznic)

HOTĂRÂREA NR. 171
din 26 noiembrie 2014
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.614/22.10.2014
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 4714/17.10.2014 a Centrului Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr. 8614/17.10.2014;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 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 modifică organigrama şi statul de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea
de Jos” Galaţi conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Economie şi Finanţe şi
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi,
precum 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
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ANEXA nr. 1
MANAGER

SERVICIUL
Financiar,
Contabilitate,
Administrativ

10

2

8

COMPARTIMENT
Resurse Umane
Salarizare

COMPARTIMENT
Achiziţii

1

1

-

1

SERVICIUL
Marketing, Editură,
Studio Înregistrări
Audio, Sonorizare

11

2

9

COMPARTIMENT
Financiar
Contabilitate

BIROU
Marketing - Editură

3

6

-

3

BIROU
Administrativ

6

1

1

4

-

1

1

SERVICIUL
Cercetare
Valorificare
Conservare a
Tradiţiei
Populare

8

COMPARTIMENT
Proiecte, Programe
Europene

1

7

-

1

Ansamblul
Folcloric
„Doina
Covurluiului”

Şcoala de Arte

9

1

8

26

1

25

5

COMPARTIMENT
Studio Înregistrări
Audio, Sonorizare

5

-

1

4

Total personal – 79
Total funcţii de conducere – 9
Total funcţii de execuţie – 70

Fanfara
„Valurile
Dunării”

11

1

10
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Anexa nr. 2

STAT DE FUNCŢII
al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
Nr.
crt.

Funcţia de execuţie, gradul
profesional sau treapta
profesională

Funcţia de
conducere

Nivel
studii

TOTAL POSTURI

Contract de management

1
Manager

S

Referent de specialitate

S

COMPARTIMENT ACHIZIŢII

3

Referent de specialitate

S

Referent de specialitate

Economist

1

Studii superioare + specializări

S

Şef
Serviciu

1

Studii superioare + specializări

1

II. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE,
ADMINISTRATIV
5

Studii superioare de specialitate

1

COMPARTIMENT PROIECTE, PROGRAME EUROPENE

4

1
1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE

2

Specialitatea studiilor

79

I. CONDUCERE
1

Număr
posturi

1

Studii superioare + specializări

10
S

COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE

1

Studii superioare de specialitate

3

6

Economist

S

1

Studii superioare de specialitate

7

Economist

S

1

Studii superioare de specialitate

8

Economist

S

1

Studii superioare de specialitate

BIROU ADMINISTRATIV
9

Referent de specialitate

10

6
Şef Birou

S

1

Studii superioare economice

Şofer

M

1

Studii medii + permis conducere

11

Şofer

M,G

1

Studii medii sau studii generale +
permis conducere

12

Referent

M

1

Studii medii

13

Îngrijitor

M,G

1

Studii medii sau studii generale +
alte specialităţi

14

Îngrijitor

M,G

1

Studii medii sau studii generale

III. SERVICIUL MARKETING, EDITURĂ, STUDIO
ÎNREGISTRĂRI AUDIO, SONORIZARE
15

Inspector de specialitate I A

Şef

11
S

1

Studii superioare
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Serviciu
BIROU MARKETING - EDITURĂ
16

Referent de specialitate

17

6
Şef birou

S

1

Studii superioare

Referent de specialitate

S

1

Studii superioare

18

Referent de specialitate

S

1

Studii superioare

19

Redactor

S

1

Studii superioare

20

Secretar de redacţie

S

1

Studii superioare

21

Tehnoredactor

S

1

Studii superioare

COMPARTIMENT STUDIO ÎNREGISTRĂRI AUDIO, SONORIZARE

4

S, SSD

1

Studii superioare sau studii
superioare de scurtă durată

Referent de specialitate

S

1

Studii superioare

24

Referent de specialitate

S

1

Studii superioare

25

Referent

S,M

1

Studii superioare sau studii medii

22

Referent

23

IV. SERVICIUL CERCETARE, VALORIFICARE ŞI
CONSERVARE A TRADIŢIEI ŞI CREAŢIEI POPULARE
Şef
26
Referent
Serviciu

8
S

1

Studii superioare de specialitate

27

Referent

S

1

Studii superioare

28

Referent

S

1

Studii superioare

29

Referent

S

1

Studii superioare

30

Referent

S, SSD

1

31

Referent

S,M

1

32

Referent

S

1

Studii superioare

33

Referent

S,M,G

1

Studii superioare, studii medii sau
studii generale + specializări

V. ŞCOALA DE ARTE

Studii superioare sau studii
superioare de scurtă durată +
specializări
Studii superioare sau studii medii de
specialitate

9
S, SSD

1

Studii superioare sau studii
superioare de scurtă durată de
specialitate

Expert

S

1

Studii superioare de specialitate

36

Expert

S

1

Studii superioare de specialitate

37

Expert

S

1

Studii superioare de specialitate

38

Expert

S

1

Studii superioare de specialitate

39

Instructor

M

1

Studii medii de specialitate sau
studii medii + atestat

34

Referent

35

Şef
Serviciu
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40

Instructor

M

1

41

Instructor

M

1

42

Instructor

M

1

VI. ANSAMBLUL FOLCLORIC „DOINA COVURLUIULUI”
Şef
43
Consultant artistic
S
Serviciu

26

Studii medii de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii medii de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii medii de specialitate sau
studii medii + atestat

1

Studii superioare de specialitate

S

1

Studii superioare de specialitate

44

Dirijor

45

Maestru Balet

S, M

1

46

Dansator

S, M

1

47

Dansator

S, M

1

48

Dansator

S, M

1

49

Dansator

S, M

1

50

Dansator

S, M

1

51

Dansator

S, M

1

52

Dansator

S, M

1

53

Dansator

S, M

1

54

Instrumentist Clarinet

S,M,G

1

55

Instrumentist Acordeon

S,M,G

1

56

Instrumentist Vioară, Trompetă

S,M,G

1

57

Instrumentist Vioară

S,M,G

1

58

Instrumentist Clarinet

S,M,G

1

59

Instrumentist Vioară

S,M,G

1

60

Instrumentist Vioară

S,M,G

1

61

Instrumentist Chitară

S,M,G

1

62

Instrumentist Contrabas

S,M,G

1

63

Instrumentist Acordeon

S,M,G

1

64

Instrumentist Vioară

S,M,G

1

Studii superioare de specialitate sau
studii medii de specialitate
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
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65

Instrumentist Ţambal

S,M,G

1

66

Solist Vocal

S,M,G

1

67

Solist Vocal

S,M,G

1

68

Solist Vocal

S,M,G

1

VII. FANFARA „VALURILE DUNĂRII”
69

Dirijor

70

Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate sau
studii medii + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat

11
Şef
Serviciu

S

1

Instrumentist Basfligorn

S,M,G

1

71

Instrumentist Saxofon, Clarinet

S,M,G

1

72

Instrumentist Fligorn

S,M,G

1

73

Instrumentist Flaut

S,M,G

1

74

Instrumentist Tubă

S,M,G

1

75

Instrumentist Fligorn

S,M,G

1

76

Instrumentist Trombon

S,M,G

1

77

Instrumentist Flaut Piccolo

S,M,G

1

78

Instrumentist Eufoniu,
Trompetă

S,M,G

1

79

Instrumentist Fligorn

S,M,G

1

Studii superioare de specialitate
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat
Studii superioare de specialitate,
studii medii + atestat sau studii
generale + atestat

HOTĂRÂREA NR. 172
din 26 noiembrie 2014
privind: suplimentarea fondului de rezervă cu suma de 40 mii lei şi alocarea sumei
de 40 mii lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2014
U.A.T. Şendreni
Iniţiatori: Vicepreşedinte Hamza Cornel, Vicepreşedinte Vicleanu Marian;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.174/26.11.2014
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. 6823/31.07. 2014 înregistrată la Consiliul Judeţului
Galaţi cu nr. 7174/25.08.2014,
Având în vedere prevederile art. 36 din Legea 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) 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 40 mii lei pentru U.A.T. Şendreni.
Art.2. Se aprobă alocarea din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Judeţului
Galati a sumei de 40 mii lei pentru U.A.T. Şendreni, la prima rectificare de buget.
Art.3. U.A.T. Sendreni va justifica utilizarea sumei alocate din fondul de rezervă
al Consiliului Judeţului Galaţi până la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economie şi Finanţe şi Direcţiei
Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi U.A.T. Şendreni.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 173
din 26 noiembrie 2014
privind: aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul Local
Ţepu în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.008/24.11.2014
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 ale Consiliului
Judeţului Galaţi nr. 1, 3 şi 5;
Având în vedere adresa Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.
162363/UMP/27.10.2014, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 6596/28.10.2014
şi adresa nr. 6.477/29.10.2014 transmisă de Primăria comunei Ţepu, înregistrată la
Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 9008/31.10.2014;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3), lit. d) şi 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 aprobă parteneriatul dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul Local
Ţepu în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Art.2. Se împuterniceşte Domnul Cornel Hamza, Vicepreşedintele Consiliului
Judeţului Galaţi, să semneze în numele Consiliului Judeţului Galaţi Convenţia de
colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Unitatea de Management
al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, unitatea administrativ–teritorială
Judeţul Galaţi şi unitatea administrativ–teritorială comuna Ţepu, precum şi toată
documentaţia aferentă iniţierii şi implementării proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi”.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei
Arhitect Şef, Direcţiei de Dezvoltare Regională, Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor
comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi Consiliului Local Ţepu.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA Nr. 173 din 26 noiembrie 2014
Pag. nr. 2
ANEXĂ

CONVENŢIE

DE

COLABORARE

între
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE,
Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi”,

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI
şi
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA ŢEPU

referitor la

implementarea comună a Proiectului privind
«CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI»
(finanţat din fonduri rambursabile acordate de BANCA
INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE şi DEZVOLTARE (BIRD),
fonduri nerambursabile acordate de FACILITATEA GLOBALĂ DE MEDIU
(GEF) şi fonduri locale de la Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale)
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PREAMBUL
Având în vedere că:
La data de 28 decembrie 2007 a fost semnat la Bucureşti, Acordul de împrumut nr.
LN 4873-RO dintre România şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare,
referitor la finanţarea Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi», în valoare
de 50 milioane euro echivalent;
La data de 28 decembrie 2007 a fost semnat la Bucureşti, Acordul de asistenţă
financiară nerambursabilă nr. TF 058040-RO dintre România şi Banca Internaţională
de Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de Implementare a
Facilitaţii Globale de Mediu, referitor la finanţarea Proiectului «Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi» în valoare 5,5 milioane dolari SUA echivalent;
Acordurile de finanţare menţionate mai sus au fost ratificate prin Legea nr. 228/2008,
publicată în Monitorul Oficial nr. 782 din 24 noiembrie 2008 şi amendate prin Hotărârea
Guvernului nr. 853/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 692 din 13 noiembrie 2013;
La data de 18.12.2008 au fost încheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Acordul Subsidiar nr. 345 şi Convenţia de
finanţare nr. 346, prin care Ministerul Mediului este desemnat drept beneficiar al
fondurilor Proiectului şi prin care i se stabilesc drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile
privind derularea Împrumutului şi a Donaţiei;
Ordinul nr. 1820/21.11.2007, emis de ministrul mediului şi dezvoltării durabile, prin care
a fost înfiinţată Unitatea de Management al Proiectului « Controlul Integrat al Poluării
cu Nutrienţi », unitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului,
căreia i-a fost delegată toată responsabilitatea implementării Proiectului şi derulării
financiare a fondurilor acestuia;
Între :
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Unitatea de Management al
Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi» (în continuare UMP), având
sediul în Bd. Libertăţii, nr. 12, etaj 2, camera 304, sector 5, Bucureşti, cod unic de
înregistrare: 16335444, tel/fax : 021.317.04.03, reprezentată de către reprezentat de către
Domnul Attila Korodi, Ministru;
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, (în continuare Judeţul),
având sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, jud. Galaţi, cod poştal: 800119, CUI: 3127476, tel:
0236-302520, fax: 0236-460703, reprezentat de către Domnul Hamza Cornel, având
calitatea de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi;
şi
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA ŢEPU, (în continuare Comuna)
având sediul în localitatea Ţepu, jud. Galaţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 245, Cod
poştal: 807305, CUI:....................., tel: 0236-869002, fax : 0236-869002, reprezentat de
către
Doamna Ţuchel Helena Narcisa, având calitatea de Primar;
se încheie prezenta Convenţie de colaborare, potrivit căreia:
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Articolul 1
Definiţii
1.1.

În scopurile prezentei Convenţii de colaborare următorii termeni şi abrevieri au
următoarele înţelesuri:
1. „Acord de Împrumut” înseamnă Acordul de împrumut nr. LN4873-RO, dintre

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BIRD), referitor la finanţarea Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi» (Proiectul) în valoare de 50 milioane euro echivalent;
2. „Acord de donaţie” înseamnă Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă

nr. TF 058040-RO dintre România şi Banca Internaţională de Reconstrucţie
şi Dezvoltare (BIRD) acţionând în calitate de Agenţie de Implementare a
Facilitaţii Globale de Mediu (FGM), referitor la finanţarea Proiectului
« Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi » (Proiectul) în valoare 5,5
milioane dolari SUA echivalent;
3. „Acorduri de finanţare” înseamnă oricare sau ambele acorduri specificate la

punctele 1 şi 2 de mai sus;
4. “Beneficiar” înseamnă o localitate/comună, asociaţie de comune, fermă sau

asociaţie de ferme eligibile pentru un Subproiect conform criteriilor de
eligibilitate prevăzute în Manualul Operaţional al Proiectului;
5. “Banca” sau “BIRD” înseamnă Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi

Dezvoltare ca parte a grupului Băncii Mondiale;
6. “UE” înseamnă Uniunea Europeană;
7. “Directiva UE a nitraţilor” înseamnă Directiva Consiliului Europei 91/676/EEC din

12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din
surse agricole;
8. “Directiva-cadru

UE privind apa” înseamnă Directiva 2000/60/EC a
Parlamentului şi Consiliului Europei prin care se stabileşte cadrul comun de
acţiune privind politica în domeniul apei;

9. „Direcţie de Apă” înseamnă oricare dintre Direcţiile de Apă înfiinţate şi

funcţionând în subordinea ANAR;
10. “CIA” înseamnă Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a

nitraţilor înfiinţat prin Ordinul Interministerial nr. 452/2001, cu modificările şi
completările aduse acestuia până la data Acordului de faţă;
11. “MADR” înseamnă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sau orice

succesor al acestuia;
12. “MMSC” înseamnă Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, sau orice

succesor al acestuia;
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13. “Manual Operaţional” înseamnă manualul care descrie procedurile pentru

implementarea Proiectului care cuprind, printre altele: (i) procedurile pentru
stabilirea aranjamentelor administrative, de achiziţii, contabilitate,
management financiar, şi monitorizare şi evaluare; (ii) formatul-model al
raportărilor financiare ne-audiate pentru o anumită perioadă şi al Rapoartelor
privind Proiectul; şi (iii) criteriile de eligibilitate, procedurile de selecţie,
termenii şi condiţiile, precum şi aranjamentele privind achiziţiile pentru
Subproiect;
14. “UMP” înseamnă Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al

Poluării cu Nutrienţi”, înfiinţată în cadrul MMSC sau orice succesor legal al
acestuia acceptabil pentru Bancă;
15. “Planul de Achiziţii” înseamnă planul de achiziţii pentru Proiect al Împrumutatului

din 12 septembrie 2007 menţionat în paragraful 1.16 al Ghidului pentru
Achiziţii şi paragraful 1.24 al Ghidului privind Consultanţii, plan care va fi
actualizat periodic conform prevederilor paragrafelor amintite;
16. “Proiectul” înseamnă Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;
17. “Subproiect” înseamnă o activitate sau un grup de activităţi menţionate în Partea

I a Anexei I a Acordurilor de finanţare;
18. „Localitate

ZVN” înseamnă localitatea declarată vulnerabilă la poluarea cu
nitraţi în conformitate cu Ordinul comun nr. 1552/2008, emis de ministrul
mediului şi dezvoltării durabile şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, cu
modificările şi completările ulterioare;

19. „Convenţie” înseamnă prezenta Convenţie de colaborare dintre

UMP,
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI şi
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA ŢEPU;

20. „Localitate selectată”

înseamnă localitatea ZVN cu intervenţii în cadrul

Proiectului;
21. „Aria de implementare a Proiectului” include localităţile selecţionate pentru

implementarea Proiectului;
22. „Judeţ” înseamnă unitatea administrativ-teritorială judeţul Galaţi;
23. „Comună” înseamnă unitatea administrativ-teritorială comuna Ţepu.

1.2. Oricare alţi termeni care nu au fost definiţi mai sus şi care sunt utilizaţi în cadrul
prezentei Convenţii au înţelesul definit în Acordurile de finanţare sau în legislaţia română
în vigoare.
Articolul 2
Obiectul Convenţiei de colaborare
2.1.

Obiectivul principal al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” este
reducerea deversării de nutrienţi în corpurile de apă şi promovarea unei schimbări
de comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare, precum
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şi prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi, prin urmare, sprijinirea
Guvernului României în vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei
apei.
2.2.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Unitatea de Management al Proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” împreună cu Judeţul şi Comuna
beneficiară, vor întreprinde în cadrul proiectului, acţiuni de ecologizare în rândul
gospodăriilor, activităţi de testare şi demonstrare a bunelor practici agricole, precum
şi acţiuni vizând instruirea, informarea şi conştientizarea publică a factorilor de
decizie, a instituţiilor implicate în monitorizarea şi reducerea poluării cu nutrienţi,
precum şi a fermierilor şi populaţiei rurale. Comuna va fi ajutată să stabilească şi să
ducă la bun sfârşit planuri de mediu pentru reducerea poluării cu nutrienţi din
agricultură. De asemenea, va fi furnizat sprijin financiar în regim de împărţire a
costurilor pentru investiţii de mediu la nivel de localitate şi anume pentru construirea
şi operarea de facilitaţi de depozitare şi management a gunoiului de grajd la nivelul
întregii localităţi, pentru achiziţionarea de echipamente destinate manipulării şi
aplicării gunoiului de grajd.

2.3.

Proiectul se va desfăşura în conformitate cu planul de implementare a proiectului.

2.4.

UMP, Judeţul şi Comuna vor colabora strâns pentru implementarea comună a
Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi », pe teritoriul judeţului Galaţi
şi al comunei Ţepu cu respectarea prevederilor Acordurilor de finanţare şi ale legii
de ratificare.

2.5.

UMP se obligă să îndeplinească activităţile şi obiectivele Proiectului aşa cum
sunt ele descrise în Acordurile de finanţare şi, în acest scop, va realiza
activităţile ce îi revin cu toată responsabilitatea, eficienţa şi diligenţa necesară.
Obiectivele Proiectului vor fi realizate în conformitate cu practicile legale adecvate:
tehnice, administrative, financiare, juridice şi economice.

2.6.

Comuna se obligă să contribuie din fonduri proprii, sau fonduri puse la dispoziţie de
Judeţ cu acest scop, la co-finanţarea Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi» cu valoarea estimată de 123.255 lei, reprezentând cca. 5% din valoarea
investiţiilor în managementul gunoiului de grajd (proiectare, asistenţă tehnică şi
consultanţă în perioada de realizare a lucrărilor de construcţii şi a perioadei de
notificare a defectelor până la recepţia finală, a lucrărilor de construcţii respectiv a
echipamentelor şi dotărilor), 25% din valoarea europubelelor ce vor fi asigurate prin
Proiect şi 100% din valoarea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare realizării
investiţiilor din Proiect.

2.7.

UMP va asigura facilităţile, serviciile şi alte resurse cerute pentru scopurile
implementării Părţii 1 a Proiectului, în limita a 1.541.850 lei, va furniza informaţii, va
purta corespondenţă şi se va consulta cu reprezentanţii Judeţului şi ai Comunei ori
de câte ori va fi nevoie, în legătură cu evoluţia şi rezultatele lucrărilor.

2.8.

Lucrările de investiţii, finanţarea acestora, precum şi valoarea lor estimativă sunt
enumărate în Anexa la prezenta Convenţie.
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Articolul 3
Aspecte financiare

3.1.

Contribuţia financiară a Comunei, în valoare estimată de 123.255 lei se va repartiza
pe durata implementării, în funcţie de evoluţia lucrărilor de investiţii.

3.2.

Sumele solicitate de către UMP conform structurii indicative a bugetului stabilită în
Anexa la prezenta Convenţie, în baza licitaţiilor organizate şi a contractelor în
derulare pentru achiziţia de bunuri şi servicii sau pentru execuţia lucrărilor de
investiţii, pentru care Comuna este co-finanţator, vor fi virate de către Comuna
beneficiară ale acestor bunuri, servicii sau lucrări, în limita creditelor bugetare
aprobate în acest scop, din conturile corespunzătoare de cheltuieli ale bugetului
local, direct în conturile contractorilor cu care UMP a semnat contracte. Conturile
vor fi comunicate de către UMP iar copii ale dovezilor acestor plăţi se vor trimite la
UMP.

3.3.

Solicitările de co-finanţare ale UMP, adresate Comunei, vor fi însoţite de
documentaţia justificativă necesară.

3.4.

Comuna va asigura în cadrul contractelor încheiate de UMP şi în care Comuna este
beneficiară, co-finanţarea de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii respectiv a
echipamentelor şi dotărilor, respectiv 25% din valoarea europubelelor ce vor fi
asigurate prin Proiect.

3.5.

Comuna va încheia un contract separat cu proiectantul platformei de depozitare a
gunoiului de grajd în vederea asigurării consultanţei acestuia pe perioada de
notificare a defectelor şi a recepţiei finale. Sumele astfel datorate vor fi considerate
co-finanţare de cca. 5% din valoarea serviciilor de proiectare.

3.6.

Comuna va încheia un contract separat cu consultantul care asigură supervizarea
lucrărilor de construcţii a platformei de depozitare a gunoiului de grajd şi dirigenţia
de şantier în vederea asigurării consultanţei acestuia pe perioada de notificare a
defectelor şi a recepţiei finale. Sumele astfel datorate vor fi considerate co-finanţare
de cca. 5% din valoarea serviciilor de supervizare.

3.7.

UMP se obligă să utilizeze fondurile puse la dispoziţie de către bugetul de stat,
Facilitatea Globală de Mediu, Judeţ şi Comună pentru destinaţiile şi în proporţiile
prevăzute în Legea 228 publicată în M. Of. nr. 782/24.11.2008.

3.8.

În conformitate cu prevederile Anexei 2 Sect. I din Acordul de Împrumut şi
prevederile Art. 6 din Acordul Subsidiar, UMP va asigura evidenţa financiarcontabilă atât a gestionării fondurilor Donaţiei, cât şi a fondurilor bugetare de
prefinanţare ale Împrumutului în vederea îndeplinirii obiectivelor de investiţii, iar
Comuna va asigura evidenţa financiar-contabilă a gestionării fondurilor provenite
de la bugetul local în vederea îndeplinirii obiectivelor de investiţii, cu respectarea
practicilor financiare şi contabile în vigoare.
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Drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile părţilor

Articolul 4
Drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile UMP:
4.1.

UMP se obligă să îndeplinească activităţile şi obiectivele Proiectului aşa cum
sunt ele descrise în Acordul de împrumut, precum si în Acordul de donaţie şi, în
acest scop, va realiza activităţile ce îi revin cu toată responsabilitatea, eficienţa şi
diligenţa necesară. Obiectivele Proiectului vor fi realizate în conformitate cu
practicile legale adecvate: tehnice, administrative, financiare, juridice şi economice.

4.2.

UMP va asigura facilităţile, serviciile şi alte resurse cerute pentru scopurile lucrărilor
de investiţii, va furniza informaţii, va purta corespondenţă şi se va consulta cu
reprezentanţii Judeţului şi Comunei ori de câte ori va fi nevoie, în legătură cu
evoluţia şi rezultatele lucrărilor.

4.3.

UMP este responsabil
constructorii selectaţi.

4.4.

UMP va asigura monitorizarea derulării contractelor de achiziţii în vederea
îndeplinirii condiţiilor contractuale, disponibilitatea fondurilor necesare şi va realiza
toate aranjamentele privind decontările intermediare şi finale, din fonduri bugetare
sau externe nerambursabile.

4.5.

În vederea sprijinirii Comunei pentru reducerea poluării cu nutrienţi din surse
agricole, UMP va finanţa următoarele activităţi din fondurile alocate în acest scop în
cadrul Proiectului, Partea I - „Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la
nitraţi”:

cu

încheierea

contractelor

cu

furnizorii/prestatorii/

4.5.1. Realizarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiilor la faza studiu de
fezabilitate pentru facilităţi de colectare şi management al gunoiului de grajd
şi supunerea acesteia spre aprobare de către ordonatorul principal de
credite, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
4.5.2. Realizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de execuţie pentru platformele
de colectare şi management al gunoiului de grajd;
4.5.3. Asigurarea consultanţei de specialitate a proiectantului pe perioada execuţiei
lucrărilor de construcţii.
4.5.4. Construcţia de facilităţi de colectare şi management al gunoiului de grajd la
nivelul localităţii, în localitatea beneficiară în funcţie de proiectul tehnic;
4.5.5. Echipament pentru managementul gunoiului de grajd, incluzând pentru
fiecare comună selectată, în funcţie de studiul de fezabilitate:
- 1 încărcător frontal
- 1 tractor;
- 1 cisternă vidanjă;
- 1 – 2 remorci;
- 1 maşină de împrăştiere a gunoiului de grajd.
4.5.6. Euro-pubele pentru separarea deşeurilor menajere, după necesităţi;
4.5.7. Achiziţionarea serviciilor de „Diriginte de şantier” şi management de contract
de execuţie pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, servicii prestate de
persoane atestate conform prevederilor legale în domeniul lucrărilor
executate.
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4.5.8. Plata cotelor legale datorate Inspectoratelor de Stat în Construcţii, în timpul
implementării lucrărilor de construcţie.
4.6.

Obligaţiile UMP de finanţare a investiţiilor se vor realiza doar în condiţiile obţinerii
de către Comună a tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor în vederea
construcţiei, la stadiul de studiu de fezabilitate, în conformitate cu prevederile art.
6.9. Întârzierile sau imposibilitatea de punere a acestora la dispoziţia UMP, la
termenele maxime comunicate de către UMP pentru fiecare fază de implementare,
vor duce la sistarea asigurării finanţării Comunei din fondurile Proiectului.

4.7.

În vederea sprijinirii comunităţii locale de la nivelul localităţii beneficiare, pentru
reducerea poluării cu nutrienţi din surse agricole şi sociale, UMP va finanţa
următoarele activităţi din fondurile alocate în acest scop în cadrul Proiectului,
Partea III - „Strategia de informare publică şi replicare”:
4.7.1. Întâlniri, instruiri, informări privind problematica poluării cu nutrienţi;
4.7.2. Evenimente cultural-sociale pentru promovarea Proiectului şi a obiectivelor
sale;
4.7.3. Materiale informaţionale şi promoţionale;
4.7.4. Activităţi cu şcolile pe teme ecologice;
4.7.5. Realizarea de sondaje pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei pe parcursul
implementării Proiectului.

4.8.

UMP va sprijini comunitatea locală în limita fondurilor alocate acestora în cadrul
Părţii 1 a Proiectului, conform structurii indicative a bugetului stabilită în Anexa la
prezenta Convenţie. Judeţul, împreună cu Comuna şi UMP, pot agrea la efectuarea
de schimbări în cadrul elementelor de cheltuieli prezentate în Anexă, în limita
sumelor maxime alocate acestora în cadrul Proiectului, în cazul în care există o
justificare puternică.

4.9.

În vederea stabilirii anuale a bugetului necesar şi întocmirii Planului de Achiziţii, în
cadrul Proiectului, Judeţul şi Comuna vor colabora cu UMP pentru stabilirea
priorităţilor de implementare şi achiziţii pentru anul fiscal următor. Toate achiziţiile
agreate vor fi incluse în Planul de Achiziţii al Proiectului pentru perioada următoare,
care va fi transmis spre aprobare Băncii şi MMSC. Implementarea acestuia se va
realiza numai după aprobare şi în limita bugetului disponibil pe surse de finanţare,
aferent anului fiscal respectiv.

4.10. UMP este responsabil pentru desfăşurarea procedurii de achiziţie pentru
bunurile/serviciile/lucrările destinate Comunei, în conformitate cu prevederile
Acordurilor de finanţare şi ale legislaţiei române în vigoare, şi în acest sens:
4.10.1.
Va angaja consultanţi specializaţi pentru realizarea completă a
studiilor de fezabilitate, a întregii documentaţii tehnico-economice a
investiţiilor care urmează a fi finanţate din fondurile Proiectului sau din alte
fonduri atrase, în vederea supunerii aprobării acestora conform legii;
4.10.2.
Va iniţia şi urmări procedura de aprobare a tuturor documentaţiilor
tehnico-economice ale investiţiilor care urmează a se efectua din fondurile
Proiectului pe teritoriul Comunei;
4.10.3.
Va colabora strâns, în mod direct sau prin personalul Direcţiilor de
Apă Bazinale angajat în acest sens, cu comunitatea locală în vederea
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realizării planurilor de implementare şi monitorizării implementării efective în
teren a activităţilor.
4.10.4.
Va întocmi documentaţia de licitaţie pentru bunurile, serviciile, lucrările
destinate comunităţilor selectate din judeţ, va urmări desfăşurarea întregului
proces de achiziţie, va semna contractele de furnizare/prestare/construcţie,
va monitoriza în teren stadiul realizării livrărilor de bunuri/prestării serviciilor
contractate/realizării lucrărilor de construcţie;
4.10.5.
Va monitoriza în teren, prin personalul propriu sau al Direcţiilor de Apă
Bazinale, angajat în acest sens, stadiul realizării tuturor activităţilor
Proiectului până la data închiderii acestuia, precum şi modul în care
investiţiile realizate la nivel local sunt exploatate şi utilizate;
4.10.6.
Va realiza periodic sondaje de opinie, anchete sociale şi va utiliza
diverse alte instrumente pentru monitorizarea schimbărilor produse la
nivelul mentalităţii, percepţiei, atitudinilor şi comportamentului comunităţilor
în care Proiectul a avut intervenţii;
Articolul 5
Drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile Judeţului
5.1.

Judeţul va asigura cadrul organizatoric şi va lua toate măsurile necesare
sprijinirii activităţii UMP, pentru o implementare eficientă şi rapidă a Părţii 1 a
Proiectului – „Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitraţi” şi va
sprijini desfăşurarea activităţilor presupuse de implementarea Părţii 3 a Proiectului
- „Strategia de informare publică şi replicare”.

5.2.

Judeţul se obligă să desemneze din cadrul schemei proprii o persoană însărcinată
cu îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în vederea implementării Proiectului la nivel
local, având ca sarcină şi comunicarea directă cu UMP şi reprezentanţii Comunei.

5.3.

Judeţul îşi va desemna reprezentanţi în Comisiile de recepţie, înfiinţate în vederea
achiziţiei în cadrul Proiectului de bunuri, servicii şi lucrări destinate Comunei.

5.4.

Judeţul va răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor venite din partea UMP
referitoare la aspecte care ţin de implementarea de zi cu zi a Proiectului la nivelul
Comunei.

5.5.

Judeţul va facilita contactul reprezentanţilor UMP cu reprezentanţii Comunei, în
vederea obţinerii unei bune colaborări pentru realizarea obiectivelor Proiectului.

5.6.

În vederea implementării la nivel local a activităţilor Proiectului, Judeţul va veghea
la îndeplinirea de către Comună, a obligaţiilor lor în cadrul Proiectului.

5.7.

Judeţul, în colaborare cu Comuna se obligă să sprijine procesele de achiziţii
realizate de către UMP, pentru bunuri/servicii/lucrări destinate Comunei, prin
furnizarea de sprijin permanent în perioada de pregătire, desfăşurare şi finalizare
a acestora, prin:
5.7.1. Sprijin pentru pregătirea specificaţiilor tehnice ale echipamentelor, bunurilor,
lucrărilor care urmează a se achiziţiona, a condiţiilor de livrare, facilităţilor şi
serviciilor conexe, după caz;
5.7.2. Asigurarea de specialişti care să facă parte din comisiile de recepţie pentru
bunurile, serviciile şi lucrările care urmează a fi executate din fondurile
Proiectului;
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5.8.

Judeţul va colabora cu UMP în vederea recepţionării parţiale, la terminarea
lucrărilor respectiv finale a bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate, prin
asigurarea de specialişti de la nivel central şi/sau local care vor verifica
conformitatea specificaţiilor tehnice ale activelor recepţionate cu prevederile din
caietele de sarcini, vor certifica calitatea şi cantitatea acestora, precum şi
asigurarea facilităţilor şi serviciilor conexe. După aprobarea recepţiilor la nivelul
Comunei, documentele doveditoare însoţite de procesul verbal de recepţie vor fi
transmise către UMP în vederea realizării formalităţilor necesare privind plata.

5.9.

Judeţul şi Comuna se obligă să propună pentru întâlnirile, instruirile şi informările
realizate în cadrul Proiectului numai personal propriu direct implicat în activităţile
de natură să ducă la îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ale Proiectului,
să ia măsuri pentru asigurarea stabilităţii acestora şi să asigure condiţiile aplicării
noilor cunoştinţe dobândite.

5.10.

Judeţul, în colaborare cu Comuna, se obligă să disemineze în toate zonele
vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse
agricole din cadrul judeţului, informaţiile şi experienţele însuşite prin
implementarea Proiectului;

5.11.

Judeţul, în colaborare cu Comuna, se obligă să răspundă cu promptitudine
solicitărilor de date necesare raportărilor care urmează a fi realizate în cadrul
Proiectului, venite în mod rezonabil din partea UMP.

5.12.

În cazul în care Comuna nu îşi îndeplineşte obligaţiile financiare stipulate în
prezenta Convenţie, acestea vor fi preluate integral de către Judeţ.
Articolul 6
Drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile Comunei

6.1.

Comuna va asigura cadrul organizatoric şi va lua toate măsurile necesare
sprijinirii activităţii UMP, pentru o implementare eficientă şi rapidă a Părţii 1 a
Proiectului – „Investiţii la nivel de localitate în zonele vulnerabile la nitraţi” şi va
sprijini desfăşurarea activităţilor presupuse de implementarea Părţii 3 a Proiectului
- „Strategia de informare publică şi replicare”.

6.2.

Comuna va asigura disponibilitatea fondurilor necesare şi va realiza toate
aranjamentele privind decontările intermediare şi finale realizate din fonduri locale,
provenind de la Judeţ, respectiv Comună, atât în cadrul contractelor încheiate de
către UMP, având ca beneficiar Comuna, cât şi în cadrul celor semnate direct cu
contractori pentru serviciile de consultanţă aferente investiţiilor realizate în cadrul
Proiectului.

6.3.

Comuna va asigura consultanţa de specialitate a proiectantului pe perioada de
notificare a defectelor şi recepţia finală pentru construcţii.

6.4.

Comuna va asigura consultanţa de specialitate de supervizare pe perioada de
notificare a defectelor şi recepţia finală pentru construcţii.
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6.5.

Comuna se obligă să desemneze din cadrul schemei proprii o persoană însărcinată
cu îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în vederea implementării Proiectului la nivel
local, având ca sarcină şi comunicarea directă cu UMP şi reprezentanţii Judeţului.

6.6.

Comuna îşi va desemna reprezentanţi în Comisiile de recepţie înfiinţate în vederea
achiziţiei în cadrul Proiectului de bunuri, servicii şi lucrări care îi sunt destinate.

6.7.

Comuna va răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor venite din partea UMP
referitoare la aspecte care ţin de implementarea de zi cu zi a Proiectului la nivelul
localităţii.

6.8.

Comuna va asigura contactul şi comunicarea permanentă cu gospodarii individuali
în vederea obţinerii unei bune colaborări pentru realizarea obiectivelor Proiectului.

6.9.

În vederea implementării la nivel local a activităţilor Proiectului, Comuna este
responsabilă de îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul Proiectului, vizând:
6.9.1. Punerea la dispoziţia UMP a locaţiilor platformelor pentru managementul
gunoiului de grajd care urmează a fi construite la nivel de localitate, pe
terenuri cu statut juridic clar, aflate în proprietatea publică a Comunei;
6.9.2. Realizarea tuturor procedurilor legale în vederea obţinerii tuturor avizelor,
acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea construirii, la stadiul studiu
de fezabilitate, în vederea supunerii acestuia spre aprobare investitorului şi
beneficiarului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
6.9.3. Orice întârziere în obţinerea şi punerea la dispoziţia UMP a avizelor,
acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea construirii, la termenele
maxime comunicate, va duce la sistarea finanţărilor şi intervenţiilor în cadrul
Proiectului.
6.9.4. Asigurarea de sprijin în selectarea gospodăriilor în care se vor livra europubele pentru separarea deşeurilor menajere la nivel de gospodărie;
6.9.5. Supervizarea construcţiei platformelor de colectare la nivelul localităţii prin
desemnarea unei persoane care să urmărească modul de realizare a
lucrărilor împreună cu dirigintele de şantier angajat pe perioada de execuţie
şi a perioadei de notificare a defectelor;
6.9.6. Desemnarea unei persoane din cadrul primăriei care să îndeplinească rolul
de „Reprezentantul Beneficiarului” în relaţia cu dirigintele de şantier şi
executantul lucrării;
6.9.7. Urmărirea de către „Reprezentantul Beneficiarului” a stadiului lucrărilor şi
aprobarea Situaţiilor de plată lunare elaborate de constructor şi vizate de
Dirigintele de şantier, situaţii ce vor fi înaintate în vederea realizării
formalităţilor necesare privind efectuarea plăţii de către UMP;
6.9.8. Pentru asigurarea consultanţei de specialitate a proiectantului pe perioada
de notificare a defectelor, Comuna va încheia un contract separat cu
proiectantul platformei de depozitare a gunoiului de grajd în vederea
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asigurării consultanţei acestuia pe perioada de notificare a defectelor şi a
recepţiei finale.
6.9.9. Pentru asigurarea consultanţei de specialitate de supervizare pe perioada de
notificare a defectelor pentru construcţii, Comuna va încheia un contract
separat cu consultantul care asigură supervizarea lucrărilor de construcţii a
platformei de depozitare a gunoiului de grajd şi dirigenţia de şantier în
vederea asigurării consultanţei acestuia pe perioada de notificare a
defectelor şi a recepţiei finale.
6.9.10.
Exploatarea platformelor de colectare şi management al gunoiului de
grajd la nivelul localităţii şi a echipamentelor aferente acestora pe toată
perioada de funcţionare precizată în procesul verbal de predare-primire a
acestora, în conformitate cu cele mai bune practici agricole şi, în acest sens,
suportarea din fonduri proprii ale Comunei a costurilor aferente de
exploatare, incluzând plata de mecanizatori pentru echipamente,
administratori şi paznici pentru platforme, combustibil, lubrifianţi şi alte
consumabile, pentru operarea echipamentelor, plata tuturor taxelor de
înmatriculare şi asigurărilor obligatorii pe perioada de utilizare, alte asigurări,
revizii periodice conform specificaţiilor din cartea tehnică la service-uri
autorizate, reparaţii şi alte costuri de întreţinere necesare funcţionării
normale a acestora;
6.9.11.
Monitorizarea facilităţilor instalate la nivel de gospodărie pentru
utilizarea acestora de către populaţie în conformitate cu scopurile pentru
care au fost furnizate;
6.9.12.
Participare activă în promovarea proiectului şi a activităţii agricole cu
caracter ecologic;
6.9.13.
Acordarea de asistenţă în distribuţia de sondaje printre fermierii şi
gospodarii interesaţi de proiect şi participarea la procedurile de calificare;
6.9.14.

Ţinerea evidenţei plăţilor confirmate pe situaţiile de lucrări.

6.10. Comuna, în colaborare cu Judeţul, se obligă să sprijine procesele de achiziţii
realizate de către UMP, pentru bunuri/servicii/lucrări destinate localităţii, prin
furnizarea de sprijin permanent în perioada de pregătire, desfăşurare şi finalizare
a acestora, prin:
6.10.1.
Sprijin pentru pregătirea specificaţiilor tehnice ale echipamentelor,
bunurilor, lucrărilor care urmează a se achiziţiona, a condiţiilor de livrare,
facilităţilor şi serviciilor conexe, după caz;
6.10.2.
Asigurarea de specialişti care să facă parte din comisiile de recepţie
pentru bunurile, serviciile şi lucrările care urmează a fi executate din
fondurile Proiectului;
6.11. Comuna cu sprijinul Judeţului va colabora cu UMP în vederea recepţionării parţiale,
la terminarea lucrărilor respectiv finale a bunurilor/serviciilor/lucrărilor
achiziţionate, prin asigurarea de specialişti de la nivel central şi/sau local care vor
verifica conformitatea specificaţiilor tehnice ale activelor recepţionate cu
prevederile din caietele de sarcini, vor certifica calitatea şi cantitatea acestora,
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precum şi asigurarea facilităţilor şi serviciilor conexe. După aprobarea recepţiilor
la nivelul localităţilor beneficiare, documentele doveditoare, însoţite de procesul
verbal de recepţie vor fi transmise către UMP în vederea realizării formalităţilor
necesare privind plata.
6.12. Toate activele achiziţionate pentru comunitatea locală în cadrul Proiectului vor fi
transferate, cu titlu gratuit, după recepţia acestora, către Comună, în vederea
utilizării în scopurile pentru care au fost achiziţionate, atât pe perioada derulării
Proiectului, cât şi ulterior acesteia, pe toată durata normală de funcţionare a
mijloacelor fixe, în conformitate cu prevederile legale şi ale procesului verbal de
predare-primire. În cazul schimbării destinaţiei activelor înainte de expirarea
duratei normale de funcţionare, fără acordul prealabil al UMP respectiv MMSC
după închiderea Proiectului, Comuna va fi obligată să restituie integral finanţarea
aferentă activelor în cauză.
6.13. Comuna se obligă să obţină, în conformitate cu prevederile legale, toate avizele şi
autorizaţiile de funcţionare a platformei de management al gunoiului de grajd.
6.14.

Comuna se obligă să asigure paza permanentă şi întreţinerea lucrărilor executate
pentru acestea în cadrul Proiectului, să suporte cheltuielile de remediere a
defecţiunilor sau înlocuiri datorate furtului, precum şi să suporte cheltuielile de
întreţinere şi îmbunătăţire ulterioară, care să asigure îndeplinirea scopului final al
acestora, incluzând după caz: drumuri de acces, branşarea la utilităţi, facilităţi,
etc.

6.15.

Comuna se obligă să propună pentru întâlnirile, instruirile şi informările realizate
în cadrul Proiectului numai personal propriu direct implicat în activităţile de natură
să ducă la îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ale Proiectului, să ia
măsuri pentru asigurarea stabilităţii acestuia şi să asigure condiţiile aplicării noilor
cunoştinţe dobândite.

6.16.

Comuna, în colaborare cu Judeţul, se obligă să disemineze celor interesaţi,
informaţiile şi experienţele însuşite prin implementarea Proiectului;

6.17.

Comuna, în colaborare cu Judeţul, se obligă să răspundă cu promptitudine
solicitărilor de date necesare raportărilor care urmează a fi realizate în cadrul
Proiectului, venite în mod rezonabil din partea UMP.

6.18.

Comuna se obligă să prevadă anual în buget sumele necesare asigurării cofinanţării activităţilor Proiectului, în conformitate cu contractele semnate de UMP
sau Comună.

6.19.

Comuna se obligă să-ţi îndeplinească obligaţiile prevăzute în prezenta Convenţie
şi să asigure utilizarea activelor livrate în cadrul Proiectului în scopurile pentru
care au fost achiziţionate şi în acest sens:
6.19.1.
În situaţia în care Comuna renunţă la implementarea Proiectului în
localitate înainte de realizarea investiţiilor, aceasta va fi obligat la returnarea
către UMP a contravalorii, după caz, a realizării documentaţiei tehnicoeconomice a investiţiilor la faza studiu de fezabilitate respectiv realizării
proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru platformele de colectare
şi management al gunoiului de grajd.
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6.19.2.
Comuna va utiliza platforma de colectare si management al gunoiului
de grajd în scopurile pentru care a fost achiziţionată atât pe perioada
derulării Proiectului, cât şi ulterior acesteia, pe toată durata normală de
funcţionare a acesteia. În caz de defecţiuni, furt sau distrugere va suporta
cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor în situaţia anterioară şi
asigurarea funcţionării normale a acestora. În caz de neutilizare sau
schimbare a destinaţiei platformele de colectare si management al gunoiului
de grajd înainte de expirarea duratei normale de funcţionare, fără acordul
prealabil al UMP respectiv MMSC după închiderea Proiectului, Comuna va fi
obligat să restituie integral finanţarea aferentă platformelor în cauză.
6.19.3.
Comuna va utiliza echipamentele pentru managementul gunoiului de
grajd în scopurile pentru care au fost achiziţionate atât pe perioada derulării
proiectului, cât şi ulterior acesteia, pe toată durata normală de funcţionare a
acestora. În caz de defecţiuni, furt sau distrugere va suporta cheltuielile
necesare pentru aducerea bunurilor în situaţia anterioară şi asigurarea
funcţionării normale a acestora. În caz de neutilizare sau schimbare integrală
a destinaţiei echipamentelor pentru managementul gunoiului de grajd de
grajd înainte de expirarea duratei normale de funcţionare, fără acordul
prealabil al UMP respectiv MMSC după închiderea Proiectului, Comuna va fi
obligat să restituie integral finanţarea aferentă echipamentelor în cauză. De
asemenea UMP respectiv MMSC după închiderea Proiectului vor fi
îndreptăţiţi ca în situaţia în care echipamentele nu sunt folosite în scopurile
Proiectului să realoce acestea altor beneficiari din Proiect.

Articolul 7
Data intrării în vigoare. Dispoziţii finale

7.1.

Prezenta Convenţie intră în vigoare la data semnării sale de către reprezentanţii
legal autorizaţi ai Judeţului, Comunei şi ai UMP. Ea are valoare de titlu executoriu
fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi legale.

7.2.

Orice modificare a Acordurilor de finanţare şi orice realocare între categoriile de
cheltuieli finanţate de către acestea, va duce, după caz, la modificarea
corespunzătoare a prezentei Convenţii.

7.3.

Prezenta Convenţie va rămâne în vigoare până la data închiderii Proiectului,
respectiv 30 noiembrie 2015.

7.4.

Anexa face parte integrantă din prezenta Convenţie.

7.5.

Prezenta Convenţie a fost semnată în trei exemplare, fiecare având valoarea de
original şi constituind, împreună cu Anexa, un singur act juridic.
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Drept pentru care, părţile la această Convenţie, acţionând prin reprezentanţii lor
legal autorizaţi, au semnat acest acord în numele lor.
UAT Judeţul Galaţi

MINISTERUL MEDIULUI ŞI
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Unitatea de Management al Proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi”

Hamza Cornel

Attila Korodi

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Galaţi

Ministru

UAT Comuna Ţepu
Ţuchel Helena Narcisa
Primar

Anexa la Convenţia de Colaborare
Lista principalelor lucrări de investiţii şi sursele de finanţare la nivelul localităţii Ţepu, judeţul Galaţi
(în lei)

Nr.
crt.

1

2
3
4
5

6

Activitatea
Elaborare documentaţii
tehnico-economice (SF + PT+
DE +CS)
Supervizarea lucrărilor de
construcţie şi managementul
contractelor
Echipamente
Construcţii platforme comunale
Pubele pentru separarea
gunoiului menajer
Obţinerea tuturor avizelor,
acordurilor şi autorizaţiilor
necesare

TOTAL GENERAL:

Total valoare
estimată

Banca Mondială
Valoare
estimată

Procent

42.105

40.000

95%

33.000
540.000
1.000.000

31.350
513.000
950.000

95%
95%
95%

10.000

7.500

75%

40.000

0

0%

1.665.105

1.541.850

Sursa de finanţare
Judeţ
Valoare
estimată

Comună

Procent

Valoare
estimată

Procent

0%

2.105

5%

0%
0%
0%

1.650
27.000
50.000

5%
5%
5%

0%

2.500

25%

0%

40.000

100%

0

0
0
0
0

0
0

123.255

