
 

HOTǍRÂREA Nr. ______ 

din _________________ 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, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14692/12.12.2022 

 
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 pentru buget - 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, al Comisiei nr. 3 pentru dezvoltare urbană și rurală, agricultură, conservarea și 
protecția mediului și de servicii publice și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administrație publică locală, de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de cooperare 
interinstituțională din cadrul 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 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) şi lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. i) 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 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. 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.” 
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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. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Neculai Marius-Mădălin 
1 ex./09.12.2022                                                                            Director Executiv – Camelia Epure 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI                                                 Nr. 14692 din 12.12.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 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” 

 

Proiectul „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT 

VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL 

GALAȚI” a fost depus, în vederea obținerii de finanțare, în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, apelul 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. 

Scopul acestui proiect constă în activități/acțiuni specifice înființării și dotării a trei centre 

de colectare prin aport voluntar (CAV) ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor care nu 

pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi 

colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, 

deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente 

electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări. 

Având în vedere prevederile Ghidului de finanțare și Nota de solicitare de clarificări transmisă 

prin aplicația web de Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență nr. 

DGPNRR/51916/06.12.2022, se modifică art. 4 din 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”, urmând a 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.” 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificării 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”.  

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 de specialitate, precum 

şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

P R E Ş E D I N T E,   

COSTEL FOTEA 
 

 

 

Neculai Marius - Mădălin 1 ex./09.12.2022                                                            Director Executiv – Camelia Epure  



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 14692 din 12.12. 2022 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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” 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind 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”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Nota de solicitare de clarificări transmisă prin 
aplicația web de Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență nr. 
DGPNRR/51916/06.12.2022 și Ghidul 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. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, Consiliul Județean Galați, în exercitarea 
atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes județean privind protecția și refacerea mediului, precum și dezvoltarea economico-
socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), alin (5), lit. i), din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre 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” îndeplineşte 
condiţiile de legalitate.  
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Neculai Marius-Mădălin                                           
1 ex./09.12.2022                                                                                                                      Director Executiv – Camelia Epure 


