
 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea propunerii „Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în 
vederea includerii acestuia ca obiectiv pentru promovare şi restaurare în „Ruta 
cetăţilor” finanţate în cadrul PNRR şi  asumarea unor obligaţii ce revin Unităţii 
Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de 
titular de propunere 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14818/14.12.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate 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 și al Comisiei de specialitate nr. 6 
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ordinul comun nr. 3027/1893/3512/3005/23.11.2022 al ministrului 
investiţiilor şi proiectelor europene, ministrului culturii, ministrului antreprenoriatului şi 
turismului şi ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare a obiectivelor în vederea includerii în cele 12 rute turistice/culturale 
şi în vederea promovării/restaurării acestora - relansare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi d), alin. 3, lit. a) şi alin. 5, lit. d), 
j), n), o) şi p) din Ordonanța de Urgență 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.1. Se aprobă propunerea „Sitului arheologic de la Poiana, punct Piroboridava” în 
vederea includerii acestuia ca obiectiv pentru promovare şi restaurare în „Ruta cetăţilor” 
finanţate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism şi 
Cultură, Prioritatea I.1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale. 

Art.2. Se aprobă asumarea obligaţiilor financiare ce revin Unităţii Administrativ 
Teritoriale Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, ca titular de propunere, în vederea 
acoperirii cheltuielilor neeligibile aferente investiţiei. Cuantumul cheltuielilor neeligibile va fi 
supus aprobării Consiliului Judeţean Galaţi la momentul elaborării devizului general al 
investiţiei şi a cererii de finanţare. 

Art.3. Se aprobă parteneriatul cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Poiana şi 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în vederea implementării proiectului în cazul 
aprobării obiectivului în Ruta Cetăţilor şi obţinerii finanţării prin PNRR. Obligaţiile concrete ale 
partenerilor vor fi stabilite printr-un Acord de parteneriat, ce va fi supus aprobării Consiliului 
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Judeţean Galaţi la momentul elaborării cererii de finanţare şi condiţionat de includerea sitului 
arheologic de la Poiana în Lista de obiective pentru Ruta cetăţilor.  

Art.4. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția 
Patrimoniu, Direcția Tehnică și 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              

Carmen Coca/                            Director executiv: Laura-Delia Angheluță 
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Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca          

                                                                                                                          



ROMÂNIA                                                                                          Nr. 14818/14.12.2022 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea propunerii 

„Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în vederea includerii acestuia ca 
obiectiv pentru promovare şi restaurare în „Ruta cetăţilor” finanţate în cadrul PNRR şi  
asumarea unor obligaţii ce revin Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, prin 

Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de titular de propunere 
 

 

Propunerea care face obiectul aprobării va fi transmisă pentru selecţie în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Cultură şi Turism, Investiţia I.1 
Promovarea celor 12 rute turistice/culturale. 

Componenta dedicată culturii şi turismului din cadrul PNRR este concepută pe 12 rute 
turistice/culturale: Ruta castelelor, Ruta curiilor din zona Transilvaniei, Ruta culelor, Ruta 
bisericilor fortificate, Ruta bisericilor din lemn, Ruta mănăstirilor din zona Moldovei, Ruta 
Sfântul Ladislau pe teritoriul României, Traseul Castrelor Romane, Ruta cetăţilor, Refacerea 
peisajului cultural din Delta Dunării, Ruta satelor cu arhitectură tradiţională, Traseul 
gastronomiei tradiţionale. 

Selecția siturilor incluse în cele 12 rute turistice culturale se face pe baza unei cartografieri a 
destinaţiilor optime pe baza capacității lor de a atrage turiști internaționali și naționali, respectiv 
a promovării transformării socio-economice durabile/orientate către mediu în zonele rurale și 
defavorizate, precum şi a caracterul unicității și al avantajelor comparative și competitive pe 
care le prezintă fiecare sit. 

Conform documentelor de programare a PNRR, finanţarea este stabilită a se acorda, în cazul 
Rutei cetăţilor, pentru restaurarea a 5 situri şi respectiv promovarea a 12 situri. Similar, un  
număr maxim de situri este stabilit pentru fiecare din cele 12 rute. Ca urmare a evaluării 
propunerilor din apelurile anterioare, au fost contractate finanţări pentru 5 cetăţi (Cetatea 
Sighişoara, Cetatea Nobiliară Colţeşti, Sarmizegetusa Regia, Cetatea Braşovului şi Cetatea 
Oradea) şi la acest moment s-a lansat un al treilea apel de proiecte necesar, în vederea 
atingerii integrale a ţintelor asumate prin PNRR. 

Acest apel este deschis pentru 10 dintre cele 12 rute turistice culturale şi 109 situri, din care 2 
situri în cadrul Rutei cetăţilor. Apelul este structurat în două etape, prima vizând formularea 
propunerii de sit, iar a doua etapă vizând depunerea propriu-zisă a cererii de finanţare.      

Având în vedere prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C11, a 
condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de evaluare a siturilor incluse în cele 12 rute culturale-
turistice, considerăm a fi oportună formularea unei propuneri ca situl arheologic de la Poiana -
Cetatea geto-dacică Piroboridava  să fie inclus în Ruta Cetăţilor şi solicitarea finanţării pentru 
restaurarea sitului şi promovarea acestuia. 

Finanţarea maximă acordată este de 2,155 mil. euro/cetate fără TVA, toate cheltuielile care 
depăşesc această valoare fiind considerate neeligibile şi urmând a fi suportate din bugetul 
propriu.  

Formularea propunerii de obiectiv în prima etapă este condiţionată de asumarea cheltuielilor 
neeligibile legate de proiect, precum şi de încheierea unui contract de servicii de elaborare 
DALI/SF. 

Ulterior evaluării propunerilor şi aprobării listei obiectivelor evaluate, se va elabora şi depune 
cererea de finanţare aferentă proiectului, precum şi documentele anexă, inclusiv documente 
tehnice şi deviz general. 



Depunerea proiectului, indicatorii tehnico economici rezultaţi din documentele tehnice, bugetul 
proiectului, precum şi obligaţiile concrete ale UAT Judeţul Galaţi şi ale partenerilor în vederea 
implementării proiectului vor fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Galaţi anterior depunerii 
Cererii de finanţare şi condiţionat de includerea Sitului arheologic de la Poiana ca obiectiv în 
Ruta Cetăţilor.  

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul Legii 
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizul  
Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și 
al Comisiei de specialitate nr. 6 administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări 
publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea propunerii „Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în vederea includerii 
acestuia ca obiectiv pentru promovare şi restaurare în „Ruta cetăţilor” finanţate în cadrul 
PNRR şi  asumarea unor obligaţii ce revin Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, prin 
Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de titular de propunere în forma prezentată. 

 

 

 
P R E Ș E D I N T E, 

 COSTEL FOTEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                 Director executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./13.12.2022                                                                                                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 14818/ 14.12.2022 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea propunerii 
„Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în vederea includerii acestuia ca 
obiectiv pentru promovare şi restaurare în „Ruta cetăţilor” finanţate în cadrul PNRR şi  
asumarea unor obligaţii ce revin Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, prin 

Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de titular de propunere 
 

 
Propunerea care face obiectul aprobării va fi transmisă pentru selecţie în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Cultură şi Turism, Investiţia I.1 
Promovarea celor 12 rute turistice/culturale. 

Componenta dedicată culturii şi turismului din cadrul PNRR este concepută pe 12 rute 
turistice/culturale: Ruta castelelor, Ruta curiilor din zona Transilvaniei, Ruta culelor, Ruta 
bisericilor fortificate, Ruta bisericilor din lemn, Ruta mănăstirilor din zona Moldovei, Ruta 
Sfântul Ladislau pe teritoriul României, Traseul Castrelor Romane, Ruta cetăţilor, Refacerea 
peisajului cultural din Delta Dunării, Ruta satelor cu arhitectură tradiţională, Traseul 
gastronomiei tradiţionale. 

Selecția siturilor incluse în cele 12 rute turistice culturale se face pe baza unei cartografieri a 
destinaţiilor optime pe baza capacității lor de a atrage turiști internaționali și naționali, respectiv 
a promovării transformării socio-economice durabile/orientate către mediu în zonele rurale și 
defavorizate, precum şi a caracterul unicității și al avantajelor comparative și competitive pe 
care le prezintă fiecare sit. 

Conform documentelor de programare a PNRR, finanţarea este stabilită a se acorda, în cazul 
Rutei cetăţilor, pentru restaurarea a 5 situri şi respectiv promovarea a 12 situri. Similar, un  
număr maxim de situri este stabilit pentru fiecare din cele 12 rute. Ca urmare a evaluării 
propunerilor din apelurile anterioare, au fost contractate finanţări pentru 5 cetăţi (Cetatea 
Sighişoara, Cetatea Nobiliară Colţeşti, Sarmizegetusa Regia, Cetatea Braşovului şi Cetatea 
Oradea) şi la acest moment s-a lansat un al treilea apel de proiecte necesar, în vederea 
atingerii integrale a ţintelor asumate prin PNRR. 

Acest apel este deschis pentru 10 dintre cele 12 rute turistice culturale şi 109 situri, din care 2 
situri în cadrul Rutei cetăţilor. Apelul este structurat în două etape, prima vizând formularea 
propunerii de sit, iar a doua etapă vizând depunerea propriu-zisă a cererii de finanţare.      

Având în vedere prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C11, a 
condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de evaluare a siturilor incluse în cele 12 rute culturale-
turistice, considerăm a fi oportună formularea unei propuneri ca situl arheologic de la Poiana -
Cetatea geto-dacică Piroboridava  să fie inclus în Ruta Cetăţilor şi solicitarea finanţării pentru 
restaurarea sitului şi promovarea acestuia. 

Finanţarea maximă acordată este de 2,155 mil. euro/cetate fără TVA, toate cheltuielile care 
depăşesc această valoare fiind considerate neeligibile şi urmând a fi suportate din bugetul 
propriu.  

Formularea propunerii de obiectiv în prima etapă este condiţionată de asumarea cheltuielilor 
neeligibile legate de proiect, precum şi de încheierea unui contract de servicii de elaborare 
DALI/SF. 

Ulterior evaluării propunerilor şi aprobării listei obiectivelor evaluate, se va elabora şi depune 
cererea de finanţare aferentă proiectului, precum şi documentele anexă, inclusiv documente 
tehnice şi deviz general. 



Depunerea proiectului, indicatorii tehnico economici rezultaţi din documentele tehnice, bugetul 
proiectului, precum şi obligaţiile concrete ale UAT Judeţul Galaţi şi ale partenerilor în vederea 
implementării proiectului vor fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Galaţi anterior depunerii 
Cererii de finanţare şi condiţionat de includerea Sitului arheologic de la Poiana ca obiectiv în 
Ruta Cetăţilor.  

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: 
 - art. 5 alin. (3) - Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor 
locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, 
proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în 
interesul colectivităţilor locale respective. 
- 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 judeţului şi lt. d) atribuții 
privind gestionarea serviciilor publice de interes județean;  
  - art.173 alin (3) – „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul 
judeţean: (…) a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul judeţului, 
virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar (…)”; 
  - 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, j) – conservarea, 
restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, 
grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, n) - turism, o) – dezvoltare rurală şi p) – dezvoltare 
economică”.  

- art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri 
cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 

- 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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