HOTǍRÂREA Nr. 311
din 21 decembrie 2021
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 220/24.09.2020 privind
aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare
Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și
a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13918/15.12.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 462/13.10.2021 încheiat între Autoritatea
pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operațional Competitivitate și Județul Galați;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional
Competitivitate, Axa Prioritară 4, dedicată sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în
contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei
redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, cu finanțare din REACT – EU, Acțiunea 4.2.1
Sprijin pentru procesul educațional on-line;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) şi e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit.
a) și c) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 220/24.09.2020 privind
aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19
în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului
pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
Art. II (1) Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa la
Hotărârea Consiliului Județean nr. 220/24.09.2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la
educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ
special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Actul adițional nr. 3 este anexat la prezenta hotărâre.
Art. III Prezenta hotărâre se va comunica Liceului Tehnologic "Simion Mehedinţi"
Galaţi, Şcolii Gimnaziale Speciale "Emil Gârleanu" Galaţi, Şcolii Gimnaziale Speciale
"Constantin Pufan" Galaţi, precum și Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu”
Tecuci.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca
Adumitroaiei Florentina/
1 ex./14.12.2021

Director Executiv – Camelia Epure
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Anexă
ACT ADIŢIONAL nr. 3
LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 10156/ 23.09.2020
prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați
nr. 220 din 24.09.2020 pentru realizarea proiectului
”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de
învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului
pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 1. Părţile
1. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galați, str. Eroilor, nr. 7, cod
poștal 800119, codul fiscal 3127476, având calitatea având calitatea de Lider
parteneriat/Partener 1
2. Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi" Galaţi cu sediul în Municipiul Galaţi, str. N. Bălcescu
nr.19, codul fiscal 3127298, având calitatea de membru 2/Partener 2
3. Şcoala Gimnazială Specială "Emil Gârleanu" Galaţi, cu sediul în Municipiul Galaţi, str. Gării
nr.66, codul fiscal 3346999, având calitatea de membru 3/Partener 3
4. Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Pufan" Galaţi, cu sediul în Municipiul Galaţi, str.1
Dec. 1918 nr. 25, codul fiscal 8762240, având calitatea de membru 4/Partener 4
5. Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Tecuci cu sediul în Municipiul Tecuci,
str. Victoriei nr. 33, codul fiscal 4322289, având calitatea de membru 5/Partener 5
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de parteneriat
nr. 10156/23.09.2020 după cum urmează:
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
Articolul 4 din Acordul de parteneriat nr. 10156/ 23.09.2020 se modifică și va avea următorul
conținut:
(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
Județul Galați, prin
Consiliul Județean
Galați Lider de proiect
(Partener 1)

Roluri şi responsabilităţi
1. Răspunde de elaborarea documentației necesare
depunerii proiectului;
2. Elaborează și semnează cererea de finanțare
împreună cu partenerii;
3. Semnează contractul de finanțare;
4. Menține legătura cu finanțatorul;
5. Asigură resursele financiare necesare derulării
proiectului, precum și cheltuielile neeligibile și conexe
care pot interveni;
6. Realizează rapoartele de progres și cererile de
rambursare/plată, după caz;
7. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
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Liceul Tehnologic
"Simion Mehedinţi"
Galaţi
Partener 2

Şcoala Gimnazială
Specială "Emil
Gârleanu" Galaţi
Partener 3

Şcoala Gimnazială
Specială "Constantin
Pufan" Galaţi
Partener 4

instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
8. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe
perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului).
Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 5.800,00 lei
Activitatea 3 Decontare achiziții UAT Județul Galați –
5.800,00 lei
1. Furnizează informaţii şi documente necesare
elaborării şi implementării proiectului;
2. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3.Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului
și urmărește derularea contractelor încheiate;
4. Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 0,00 lei
Activitatea 4 Decontare achiziții Liceul Tehnologic
"Simion Mehedinţi" Galaţi – 206.378,20 lei
1. Furnizează informaţii şi documente necesare
elaborării şi implementării proiectului;
2. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3.Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului
și urmărește derularea contractelor încheiate;
4. Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 0,00 lei
Activitatea 5 Decontare achiziții Şcoala Gimnazială
Specială "Emil Gârleanu" Galaţi – 153.808,22 lei
1. Furnizează informaţii şi documente necesare
elaborării şi implementării proiectului;
2. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3.Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului
și urmărește derularea contractelor încheiate;
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Şcoala Gimnazială
Specială “Constantin
Păunescu” Tecuci
Partener 5

4. Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 0,00 lei
Activitatea 6 Decontare achiziții Şcoala Gimnazială
Specială "Constantin Pufan"– 342.876,56 lei
1. Furnizează informaţii şi documente necesare
elaborării şi implementării proiectului;
2. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3.Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului
și urmărește derularea contractelor încheiate;
4. Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 0,00 lei
Activitatea 7 Decontare achiziții Şcoala Gimnazială
Specială “Constantin Păunescu” Tecuci –
122.184,09 lei

2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Județul Galați, prin
Consiliul Județean
Galați Lider de proiect
(Partener 1)
Liceul Tehnologic
"Simion Mehedinţi"
Galaţi
Partener 2
Şcoala Gimnazială
Specială "Emil
Gârleanu" Galaţi
Partener 3
Şcoala Gimnazială
Specială "Constantin
Pufan" Galaţi
Partener 4
Şcoala Gimnazială
Specială “Constantin
Păunescu” Tecuci
Partener 5

Contribuţia (unde este cazul)
Valoarea contribuţiei (în lei) – 116,00
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(%) – 2,00%
Valoarea contribuţiei (în lei) – 4.127,56 lei
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a
proiectului (%) – 2,00%
Valoarea contribuţiei (în lei) – 3.076,16
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(%) – 2,00%
Valoarea contribuţiei (în lei) – 6.857,53
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(%) – 2,00%
Valoarea contribuţiei (în lei) – 2.443,68 lei
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(%) – 2,00%

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor
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metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
Art. 4 Dispoziţii finale
Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate.
Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru
cererea de finanţare.
Semnături
Județul
Galați, prin
Consiliul
Județean
Galați
Lider de
proiect
(Partener 1)
Liceul
Tehnologic
"Simion
Mehedinţi"
Galaţi
Partener 2
Şcoala
Profesională
Specială
"Emil
Gârleanu"
Galaţi
Partener 3
Şcoala
Gimnazială
Specială
"Constantin
Pufan"
Galaţi
Partener 4
Şcoala
Gimnazială
Specială
“Constantin
Păunescu”
Tecuci
Partener 5

COSTEL FOTEA
PREȘEDINTE

Semnătura Data şi locul
semnării

LUCICA DUMITRACHE
DIRECTOR

Semnătura Data şi locul
semnării

IONAŞCU GRIGORE
DIRECTOR

Semnătura Data şi locul
semnării

MARIA SCARLAT
DIRECTOR

IACOB ION
DIRECTOR

Semnătura Data şi locul
semnării

Semnătura Data şi locul
semnării

