
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din  __________________ 2022 
 

privind: modificarea anexei 2 şi anexei 3 la Acordul de Parteneriat aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 224 din 28 octombrie 2021 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobarea 
parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional 
Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria 
Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligații 
ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST 
HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural 
heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:12500/24.10. 2022  

 

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 buget - finanţe, 

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

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind 
aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul 
Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria 
Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce 
revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A 
NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in 
Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova” cu modificările şi completările ulterioare; 

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 și e, alin. (5) lit. d și n, alin. (7) 
lit. c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a din Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei 2 – Programul activităţilor planificate la Acordul de 
Parteneriat între Liderul de proiect – Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
România, Partenerul 1 – Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Partenerul 2 – 
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Partenerul 3 - Primăria Comunei Mereşeni din 
Raionul Hînceşti, Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A 
NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in 
Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 224 din 28 octombrie 2021. Anexa 2 – Programul activităţilor planificate, 
va avea forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta Hotărâre. 

 
Art.II. Se aprobă modificarea Anexei 3 – Bugetul proiectului – UAT Judeţul Galaţi la 

Acordul de Parteneriat între Liderul de proiect – Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Galaţi, România, Partenerul 1 – Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Partenerul 2 – 
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Partenerul 3 - Primăria Comunei Mereşeni din 
Raionul Hînceşti, Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A 
NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in 
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Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 224 din 28 octombrie 2021. Anexa 3 – Bugetul proiectului – UAT Judeţul 
Galaţi, va avea forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta Hotărâre. 

 
Art.III. Prezenta hotărâre îşi va produce efectele de la data aprobării Actului adiţional 

nr. 1 la Contractul de finanţare 1/HARD/2.1/25 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de Beneficiar Lider şi Consiliul Raional Hînceşti, Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos” şi Primăria Comunei Mereşeni, în calitate de Beneficiari. 

 
Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Raional Hîncești, Republica 

Moldova, Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăriei Comunei Mereşeni, Raionul 
Hinceşti, Republica Moldova. 
  

Art.V. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Tehnică, Direcţia 
Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu şi Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor 
comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihaela Horhocea/        Director Executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./21.10.2022                                                                                                                                                                                

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

 
Ionel Coca 
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ANEXA 1 

ANEXA 2 la ACORDUL DE PARTENERIAT 
 

Programul activităților planificate 
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GA 1 – Management de proiect                         

1.1 Constituirea echipei de 
implementare a proiectului 
și organizarea de întâlniri 
ale echipei 

     

   

 

               

1.2 Achiziţia echipamentelor, 
consumabilelor şi 
serviciilor pentru echipa 
de proiect 

     

   

 

               

1.3 Verificarea cheltuielilor                         

1.4 Monitorizare și evaluare                         

1.5 Raportare                         

GA 2 - Plan de Informare și 
Comunicare 

     
   

 
               

2.1 Achiziționarea de servicii 
pentru activităţile de 
informare şi comunicare  

     
   

 
               

2.2 Elaborarea, realizarea şi 
distribuirea materialelor 
de vizibilitate 

     
   

 
               

2.3 Conferinţe de lansare a 
proiectului 

     
   

 
               

2.4 Conferinţe de închidere a 
proiectului      

   

 

               

GA 3 – Promovare culturală                         

3.1 Achiziționarea de servicii 
pentru promovare 
culturală 
 

     

   

 

               

3.2 Publicarea broşurilor de 
promovare a patrimoniului 
cultural în Galaţi, 
România şi Hînceşti, 
Republica Moldova 

     

   

 

               

3.3 Flashmob-ul şevaletelor                         

3.4 Seminarul „Participare 
culturală şi dialog 
intercultural” în Galaţi”  

     
   

 
               

3.5 Seminarul „Importanţa 
conservării patrimoniului 
cultural, istoric şi de 
arhitectură” în Hînceşti 

     

   

 

               

3.6 Crearea strategiilor locale 
de valorificare a 
patrimoniului cultural şi 
istoric în cele două regiuni 

     

   

 

               

3.7 Festivalul „Acasă peste                         
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Prut” 

3.8 Plan Comun de Acţiune                         

GA 4 - Lucrări                         

4.1 Achiziționarea de servicii, 
echipamente și lucrări 
asociate infrastructurii din 
Galați 

     

   

 

               

4.2 Achiziții asociate 
infrastructurii din Hîncești 

                        

4.3 Elaborarea proiectului 
tehnic Galați  

                        

4.4 Verificare, aprobare şi 
autorizare proiect tehnic 
Galaţi 

     
   

 
               

4.5 Furnizare de servicii de 
asistență tehnică în Galați 

                        

4.6 Expert tehnic Hînceşti                         

4.7 Dirigenţie de şantier 
Galaţi 

                        

4.8 Furnizare de servicii de 
asistență tehnică în 
Hîncești 

     
   

 
               

4.9 Executarea lucrărilor 
Galaţi 

                        

4.10 Executarea lucrărilor 
Hincești 

                        

4.11 Instalarea echipamentelor  
Galaţi 

                        

4.12 Instalarea echipamentelor  
Hincești 

                        

 

  

Lider de proiect: 
 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați 

Costel FOTEA,  
Președinte 

Partener 1: 

Consiliul Raional 
Hîncești 

Iurie LEVINSCHI, 
Președinte 

Partener 2: 

Centrul Cultural „Dunărea 
de Jos” 

Vali Viorel SANDU, 
Manager 

Partener 3: 

Primăria Comunei 
Mereşeni 

Tatiana BURUIANĂ, 
Primar 
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ANEXA 2 

Anexa 3 la ACORDUL DE PARTENERIAT 

Bugetul proiectului - UAT JUD. Galaţi 
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Lider de proiect: 
 

Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Galați 

Costel FOTEA, Președinte 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 12500/24.10.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea anexei 2 şi 

anexei 3 la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
224 din 28 octombrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

100 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin 
Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul 

Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, 
Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border 

cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, 
Republic of Moldova” 

 

Proiectul ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the 
valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of 
Moldova” (TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru 
valorificarea patrimoniului cultural in Galaţi, România şi Hinceşti, Republica Moldova) 
este finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova ENI 
2014-2020, Obiectivul tematic 3 - Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului 
istoric, Prioritatea 2.1 - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric.  
 
Contractul de grant a fost semnat la data de 20 aprilie 2022, iar implementarea activităților 
proiectului a început pe 21 aprilie 2022. 
 
Pe parcursul primelor 5 luni de implementare au fost realizate următoarele activități: 
- constituirea echipei de proiect; 
- organizarea a două întâlniri de proiect; 
- achizitia de consumabile pentru proiect; 
- monitorizare si evaluare continuă; 
- achizitia serviciilor de informare si comunicare; 
- elaborarea, tipărirea si difuzarea materialelor de vizibilitate; 
- conferințe de lansare a proiectului; 
- execuţie lucrari de Amenajare Sala de Spectacole. 
 
Având în vedere faptul că proiectul a fost elaborat si depus spre finanţare în anul 2018, de la 
momentul depunerii și până în prezent au intervenit câteva modificări organizatorice la nivelul 
instituțiilor partenere și, în acest context, este necesară ajustarea unor aspecte în cadrul 
proiectului. 
Pentru Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, modificările propuse vizează 
următoarele aspecte: 

- completarea echipei de proiect cu o poziţie suplimentară de responsabil tehnic. Astfel, 
echipa de proiect din partea UAT Judeţul Galaţi va include 8 persoane – manager 
proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil achiziții, responsabil tehnic 
– 2 persoane, responsabil promovare și responsabil patrimoniu; 

- modificarea listei de echipamentelor propuse pentru echipa de proiect. Astfel, se 
propune achiziţia unui computer în locul celor 3 tablete propuse iniţial, fără modificarea 
sumei din buget; 

- modificarea tipului de unitate de măsură pentru linia bugetară „Execuţia infrastructurii” 
din „per contract” în „per project”. Această linie bugetară include sumele aferente atât 
execuţie lucrărilor, cât şi furnizării echipamentelor.  

 



Aceste modificări implică revizuirea Programului activităţilor planificate și Bugetului proiectului, 
care se regăsesc ca anexe la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați, în calitate de Beneficiar Lider și partenerii săi: Consiliul Raional 
Hîncești, Centrul Cultural „Dunărea de  Jos” şi Primăria Comunei Mereşeni. Acordul de 
parteneriat a fost aprobat de Consiliul Judeţean Galaţi prin Hotărârea nr. 224 din 28 octombrie 
2021. 
 
După aprobarea de către Consiliul Judeţean Galaţi, propunerile de modificare enumerate 
anterior, vor constitui o propunere de Act adiţional la Contractul de grant şi se vor supune 
aprobării de către Autoritatea de Management, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei.    
 
Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizul  
Comisiilor de specialitate nr. 1 de buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economico-
socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de 
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană din cadrul Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea anexei 2 şi anexei 3 la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 224 din 28 octombrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul 
Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, 
Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea 
implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for 
the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova” 
în forma prezentată. 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 

 COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihaela Horhocea/              Director executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./21.10.2022                                                                                                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 12500/24.10.2022 

 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea anexei 2 şi 

anexei 3 la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
224 din 28 octombrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

100 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin 
Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul 

Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, 
Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border 

cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, 
Republic of Moldova” 

 
Proiectul ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the 
valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of 
Moldova” (TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru 
valorificarea patrimoniului cultural in Galaţi, România şi Hinceşti, Republica Moldova) 
este finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova ENI 
2014-2020, Obiectivul tematic 3 - Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului 
istoric, Prioritatea 2.1 - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric.  
Contractul de grant a fost semnat la data de 20 aprilie 2022, iar implementarea activităților 
proiectului a început pe 21 aprilie 2022. 
Pe parcursul primelor 5 luni de implementare au fost realizate următoarele activități: 
- constituirea echipei de proiect; 
- organizarea a două întâlniri de proiect; 
- achizitia de consumabile pentru proiect; 
- monitorizare si evaluare continuă; 
- achizitia serviciilor de informare si comunicare; 
- elaborarea, tipărirea si difuzarea materialelor de vizibilitate; 
- conferințe de lansare a proiectului; 
- execuţie lucrari de Amenajare Sala de Spectacole. 
Având în vedere faptul că proiectul a fost elaborat si depus spre finanţare în anul 2018, de la 
momentul depunerii și până în prezent au intervenit câteva modificări organizatorice la nivelul 
instituțiilor partenere și, în acest context, este necesară ajustarea unor aspecte în cadrul 
proiectului. 
Pentru Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, modificările propuse vizează 
următoarele aspecte: 

- completarea echipei de proiect cu o poziţie suplimentară de responsabil tehnic. Astfel, 
echipa de proiect din partea UAT Judeţul Galaţi va include 8 persoane – manager 
proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil achiziții, responsabil tehnic 
– 2 persoane, responsabil promovare și responsabil patrimoniu; 

- modificarea listei de echipamentelor propuse pentru echipa de proiect. Astfel, se 
propune achiziţia unui computer în locul celor 3 tablete propuse iniţial, fără modificarea 
sumei din buget; 

- modificarea tipului de unitate de măsură pentru linia bugetară „Execuţia infrastructurii” 
din „per contract” în „per project”. Această linie bugetară include sumele aferente atât 
execuţie lucrărilor, cât şi furnizării echipamentelor.  

Aceste modificări implică revizuirea Programului activităţilor planificate și Bugetului proiectului, 
care se regăsesc ca anexe la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați, în calitate de Beneficiar Lider și partenerii săi - Consiliul Raional 
Hîncești, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” şi Primăria Comunei Mereşeni. Acordul de 
parteneriat a fost aprobat de Consiliul Judeţean Galaţi prin Hotărârea nr. 224 din 28 octombrie 
2021. 



 
După aprobarea de către Consiliul Judeţean Galaţi, propunerile de modificare enumerate 
anterior, vor constitui o propunere de Act adiţional la Contractul de grant şi se vor supune 
aprobării de către Autoritatea de Management, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei.    
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
  - art. 173 alin. (1) - „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 
atribuţii: (…) lit. b) - atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului; lit. c) – atribuții 
privind administrarea domeniului public și privat al județului; d) atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean; lit. e) - atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe 
plan intern şi extern”;  
  - art.173 alin. (5) – „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul 
judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: lit. d) – cultura și lit. n) turismul.  
  - art.173 alin (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: 
[…] c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-
teritoriale din țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale 
ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.”. 
- Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 5 alin. 3) – ”fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor 
bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, 
programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților 
administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în 
interesul colectivităților locale respective”; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 182 alin. 
(1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu majoritate 
calificată, absolută sau simplă, după caz”. 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 196 alin 
(1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau 
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: lit. 
a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri.” 
 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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