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HOTĂRÂREA NR. 420 

din 13 decembrie 2022 

 
privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Poiana de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al 
UAT Poiana și administrarea Consiliului Local al UAT Poiana în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea 
Consiliului Județean Galați 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14.689/12.12.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e) şi ale art. 294 alin. (3) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Poiana pentru trecerea unui bun imobil (teren) din 
domeniul public al UAT Poiana și administrarea Consiliului Local al UAT Poiana în domeniul public al Judeţului Galaţi și 
administrarea Consiliului Județean Galați. 

(2) Se declară de interes public județean imobilul (teren) prevăzut la alin. (1). 
(3) Datele de identificare ale bunului imobil sunt precizate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Predarea-preluarea bunului imobil (teren) se va face pe bază de proces–verbal, în termen de 15 zile de la data 

adoptării Hotărârii Consiliului Local al UAT Poiana de aprobare a solicitării Consiliului Județean Galați. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al UAT Poiana. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                     Publicată astăzi, 14 decembrie 2022 

 
 

ANEXĂ 
 
 

Datele de identificare aparţinând bunului imobil (teren în suprafață de 10.250 m.p.) pentru care se solicită trecerea din domeniul public al UAT Poiana și administrarea 
Consiliului Local al UAT Poiana în domeniul public al Judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați 

   
Imobil (teren), în suprafaţă de 10.250 m.p., situat în intravilanul UAT Poiana, județul Galați, tarla 55, parcela 523/1, nr. cadastral 103421.  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 421 

din 13 decembrie 2022 

 
privind: alipirea a două imobile (terenuri) înscrise în cărțile funciare nr. 105136 și nr. 107572 Târgu Bujor 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14.690/12.12.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 879 alin (1) și (5), art. 880 alin. (1), din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicității imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 132 alin. (1) și art. 135 alin. (1) lit. b) din anexa la Ordinul nr. 700/2014 al 
directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) şi lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alipirea imobilului (teren) înscris în cartea funciară nr. 105136 Târgu Bujor, în suprafață de 1975 
m.p. cu imobilul (teren) înscris în cartea funciară nr. 107572 Târgu Bujor, în suprafață de 921 m.p.  

(2) Imobilul rezultat în urma alipirii, în suprafață de 2896 m.p., se identifică conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați sau delegatul desemnat de acesta să semneze actul 
autentic de alipire și orice alte documente privind operațiunea de alipire a imobilelor prevăzute la art. 1. 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                     Publicată astăzi, 14 decembrie 2022 

 
 

ANEXĂ 
 

Planuri de amplasament şi delimitare aferente celor două imobile cu propunere de alipire; plan de amplasament şi delimitare aferent imobilului rezultat în urma alipirii. 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 422 

din 13 decembrie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea și 
implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 
COMUNELE BEREȘTI – MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14.692/12.12.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Nota de solicitare de clarificări transmisă prin aplicația web de Direcția Generală Planul Național de 

Redresare și Reziliență nr. DGPNRR/51916/06.12.2022; 
Având în vedere Ghidul specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a „Înființarea 
de centre de colectare prin aport voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 3. Managementul deșeurilor; 

Având în vedere dispoziţiile 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. 173 alin. (1) lit. b) şi lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. i) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea și 
implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 
COMUNELE BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, astfel:  

Art. 4, va avea următorul cuprins: „Se aprobă cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care 
asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice și contractul de 
lucrări.” 

 
Art.II. Direcţia programe, Direcţia economie şi finanţe, Direcția patrimoniu și Direcția tehnică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                     Publicată astăzi, 14 decembrie 2022 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 423 

din 13 decembrie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32/28 ianuarie 2021 privind aprobarea parteneriatului şi a 
contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate 
din perioada de programare 2021—2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14.691/12.12.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere contractul pentru proiectul cu SMIS 143537, finanțat prin Programul Operațional Asistență tehnică 
2014—2020 (POAT 2014—2020); 

Având în vedere adresa nr. 14564/8.12.2022 primită de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est 
Brăila privind Actul adiţional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 32/18.01.2021 încheiat pentru realizarea proiectului; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32/28 ianuarie 2021 privind aprobarea parteneriatului şi a 
contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021—2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre 
de agrement/baze turistice (tabere școlare)”, în sensul aprobării Actului adițional nr. 3 la Acordul de Parteneriat prevăzut în 
Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 32/28 ianuarie 2021, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est Brăila. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                     Publicată astăzi, 14 decembrie 2022 
 

ANEXĂ 
 

ACT ADIȚIONAL Nr. 3 
LA ACORDUL DE PARTENERIAT PREVĂZUT ÎN ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI NR. 

32/28.01.2021 încheiat pentru realizarea proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021—2027 pe domeniile: infrastructură 
rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele 

de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare)” 
 
Parteneri: 
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, 
care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu sediul în Municipiul Brăila, strada Anghel Saligny nr. 24, codul fiscal1 11733112, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și 
Lider de parteneriat reprezentat prin Luminiţa MIHAILOV, Director General 
şi 
 JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Municipiul Galați, str. Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, codul fiscal 3127476, având 
calitatea de membru 1/Partener 1, reprezentat prin Costel FOTEA, Preşedinte. 
Luând în considerare:  

1. Necesitatea de suplimentare a valorii totale eligibile alocată ADR SE, având în vedere prelungirea perioadei de implementare a proiectului 
până la data de 30.09.2023;    

2. Articolul 14, alineatul 2 din Acordul de Parteneriat, potrivit căruia părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor 
clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul 
în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat, 

au convenit modificarea/completarea următoarelor articole: 
A. Se modifică art. 5 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului - alineat 1, prin majorarea valorii totale eligibile alocată ADR SE 

din coloana „Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener” cu suma de 123.522,80 lei, avand în vedere prelungirea perioadei de 
implementare a proiectului până la data de 30.09.2023.    

Astfel, art. 5 alin. 1 devine: 
Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul 

principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 

Organizaţia 
Descrierea activităţilor/subactivităților derulate 
de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale proiectului 
(la care contribuie fiecare partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui partener 
 
 
 
 
 
 
 
Lider de 
parteneriat: ADR 
SE  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
977.553,00 lei  

 
 
Partener 1: 
JUDEŢUL 
GALAŢI 

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

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

2.250.000 lei  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz. 
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B. Restul articolelor rămân neschimbate. 
Prezentul act adițional se semnează electronic și intră in vigoare la data semnării ultimei părți.  
 
 

Lider de parteneriat Partener proiect 
  

Director General, 
Luminiţa MIHAILOV 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

 a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
 

Preşedinte, 
Costel FOTEA 

 
JUDEŢUL GALAŢI 

prin Consiliul Judeţean Galaţi 
 

 


