
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea unor modificări în implementarea proiectului „Escapeland – 
Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:7514/ 23.06.2022  

 

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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală,  de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională a Consiliului 
Judeţean Galaţi ;  

Având în vedere adresa nr. 3035 din 16.03.2022 primită din partea Consiliului Local 
Vilkovo, Ucraina; 

Având în vedere adresa nr. 3766 din 24.03.2022 primită din partea Consiliului Raional 
Cantemir; 

Având în vedere comunicarea nr. 4953 din 18.04.2022 primită din partea Secretariatului 
Tehnic Comun pentru Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; 

Având în vedere Hotărârea nr. 3 din 29 ianuarie 2019 a Consiliului Judeţean Galaţi 
privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, 
Consiliul Local Vilkovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia și UAT Județul Constanța prin Consiliul 
Județean Constanța și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea 
implementării proiectului ”Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in 
the Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în 
Bazinul Mării Negre”); 

Având în vedere Hotărârea nr. 85 din 20 februarie 2020 a Consiliului Judeţean Galaţi 
privind aprobarea acordurilor de parteneriat între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Consiliul Local Vilkovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, 
Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia şi UAT Judeţul Constanţa prin 
Consiliul Judeţean Constanţa în vederea implementării proiectului „Escapeland – Joint 
Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin („Escapeland – 
Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”); 

Având în vedere Hotărârea nr. 86 din 30 martie 2022 a Consiliului Judeţean Galaţi 
privind aprobarea unor modificări în structura parteneriatului şi a transferului de fonduri 
nerambursabile între parteneri în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în 
comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre, în care Unitatea Administrativ Teritorială 
Judeţul Galaţi are rol de Lider de Parteneriat; 

Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 75202 din 26 mai 2020 pentru 
proiectul Escapeland - Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării 
Negre, BSB 1108, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în 
calitate de Autoritate de Management şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în 
calitate de Beneficiar Lider; 

Având în vedere prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România şi Comitetul Executiv al Consiliului Local 
Vilkovo, Ucraina în vederea implementării proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în 
comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”; 

Având în vedere prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România şi Consiliul Raional Cantemir, Republica 
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Moldova în vederea implementării proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun 
a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”; 

Având în vedere prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România şi Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia  
în vederea implementării proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a 
Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”; 

Având în vedere prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Constanţa, România în vederea implementării proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi 
promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d şi e, alin. (5) lit. e şi n şi 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.1. (1) Se aprobă transferul sumei de 9.676,56 euro, reprezentând fonduri 

nerambursabile, din bugetul pentru proiect ce revine Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul 
Galaţi, România în bugetul pentru proiect ce revine Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova. 

(2) Se ia act de transferul sumei de 199.646,25 euro, reprezentând fondurile 
nerambursabile integrale, din bugetul pentru proiect ce revine Consiliului Local Vilkovo, Ucraina 
în bugetul pentru proiect ce revine Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova. 

 
Art.2. Se aprobă modificarea contribuţiei proprii alocate de Unitatea Administrativ 

Teritorială Judeţul Galaţi în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun 
a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, care va avea o valoare de 30.838,56 euro. 

 
Art.3. (1) Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România şi Consiliul Local Vilkovo, Ucraina în vederea 
implementării proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în 
Bazinul Mării Negre”, prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România şi Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova în vederea implementării proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun 
a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România şi Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia 
în vederea implementării proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a 
Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, prevăzut în Anexa 3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Constanţa, România în vederea implementării proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi 
promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, prevăzut în Anexa 4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, cu semnarea, în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi, a Actelor adiţionale la Acordurile de Parteneriat încheiate între 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, România şi 
Consiliul Local Vilkovo, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul 
Local Kutaisi, Republica Georgia şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa, 
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România în vederea implementării proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun 
a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre îşi va produce efectele de la data aprobării Actului adiţional nr. 

3 la Contractul de finanţare nr. 75202/26.05.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management şi Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de Beneficiar Lider. 

 
Art.5. De la data adoptării prezentei hotărâri încetează prevederile Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 86/30.03.2022 privind aprobarea unor modificări în structura parteneriatului 
şi a transferului de fonduri nerambursabile între parteneri în cadrul proiectului „Escapeland – 
Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, în care Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi are rol de Lider de Parteneriat. 

 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local Vilkovo, Ucraina, Consiliului 

Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliului Local Kutaisi, Republica Georgia şi 
Consiliului Judeţean Constanţa, România. 
  

Art.7. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcţia Tehnică,  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                      Director Executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./17.06.2022                                                 

          

    Contrasemnează pentru legalitate: 
      Secretarul General al Judeţului   
                       Ionel Coca 
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   ANEXA 1 

Traducere din limba engleză 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la  
ACORDUL DE PARTENERIAT 

           între Liderul de proiect și Partenerii de proiect 
                 pentru Programul Operațional Comun < Bazinul Mării Negre> 2014-2020 

 
Încheiat între: 
Unitatea Administrativă Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, adresa strada Eroilor, nr. 7, 
800119, Galați, România, reprezentată de către Dl. Costel Fotea, Președinte 

 pe de o parte, 
şi 
 
Consiliul Local Vilkovo, adresa strada Moriakiv-Desantnikiv, nr. 18, 68355, raion Kilia, Vilkovo, regiunea 
Odessa, Ucraina, reprezentată de către dl. Matviy Ivanov, Primar  

pe de altă parte, 
I. Obiectul actului adiţional 
I.a. Modificarea art. 3 Bugetul proiectului, alin. 3.3 din Acordul de parteneriat, care va avea următorul cuprins: 

« Liderul de proiect se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 30 838.56 EURO. » 

I.b. Modificarea art. 3 Bugetul proiectului, alin. 3.4 din Acordul de parteneriat, care va avea următorul cuprins: 
« Partenerul se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 0 EURO. » 

I.c. Modificarea art. 4 Plăţi, alin. 4.1 din Acordul de parteneriat, care va avea următorul cuprins: 
« Contribuția totală a grantului ENI care urmează a fi plătită de către Liderul de proiect către Partener este 0 
EURO. 
Liderul de proiect va plăti grantul Partenerului în modul următor:  
- Prefinanțare tranșă: 0 EURO (40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru implementarea 
proiectului) în contul bancar dedicat fără întârziere de la data primirii tranșei din Grant de la AM; 
- Plată intermediară: 0 EURO (maxim 40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru 
implementarea proiectului) în contul bancar dedicat, fără întârziere de la data primirii tranșei din Grant de la 
AM;  
- Soldul final (maxim 20% sau soldul Grantului ENI corespunzător prevăzut pentru implementarea 
proiectului) 0 EURO în contul bancar dedicat, fără întârziere de la data primirii tranșei din Grant de la AM. » 

I.d. Toate celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat rămân neschimbate.  
 
II. Prevederi finale 
II. a Prezentul act adiţional intră în vigoare la data intrării în vigoare a Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Grant.  

 
Elaborat în limba engleză în 3 exemplare originale, una originală pentru Autoritatea de Management, una pentru 
Liderul de proiect și una pentru Partener. 
 

 
Pentru Liderul de proiect   Pentru Partener  

Nume 

COSTEL FOTEA 

 

Nume  

MATVIY IVANOV       

 

Funcţia 

PREȘEDINTE 

 Funcţia 

PRIMAR 

 

Semnătura  Semnătura  

Data  Data  
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ANEXA 2 

Traducere din limba engleză 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la  
ACORDUL DE PARTENERIAT 

           între Liderul de proiect și Partenerii de proiect 
                 pentru Programul Operațional Comun < Bazinul Mării Negre> 2014-2020 

 
Încheiat între: 
Unitatea Administrativă Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, adresa strada Eroilor, nr. 7, 
800119, Galați, România, reprezentată de către Dl. Costel Fotea, Președinte 

 pe de o parte, 
şi 
 
Consiliul Raional Cantemir, adresa strada Trandafirilor, nr. 2, MD-7301, Cantemir, Republica Moldova, 
reprezentată de către Dl. Anatoli Ichim, Președinte 

pe de altă parte, 
I. Obiectul actului adiţional 
I.a. Modificarea art. 3 Bugetul proiectului, alin. 3.3 din Acordul de parteneriat, care va avea următorul cuprins: 

« Liderul de proiect se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 30 838.56 EURO. » 

I.b. Modificarea art. 3 Bugetul proiectului, alin. 3.4 din Acordul de parteneriat, care va avea următorul cuprins: 
« Partenerul se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 43 282.54 EURO. » 

I.c. Modificarea art. 4 Plăţi, alin. 4.1 din Acordul de parteneriat, care va avea următorul cuprins: 
« Contribuția totală a grantului ENI care urmează a fi plătită de către Liderul de proiect către Partener este 
497 749.06 EURO. 
Liderul de proiect va plăti grantul Partenerului în modul următor:  
- Prefinanțare tranșă: 199 099.62 EURO (40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru 
implementarea proiectului) în contul bancar dedicat fără întârziere de la data primirii tranșei din Grant de la 
AM; 
- Plată intermediară: 199 099.62 EURO (maxim 40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru 
implementarea proiectului) în contul bancar dedicat, fără întârziere de la data primirii tranșei din Grant de la 
AM;  
- Soldul final (maxim 20% sau soldul Grantului ENI corespunzător prevăzut pentru implementarea 
proiectului) 99 549.82 EURO în contul bancar dedicat, fără întârziere de la data primirii tranșei din Grant de 
la AM. » 

I.d. Toate celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat rămân neschimbate.  
 
II. Prevederi finale 
II. a Prezentul act adiţional intră în vigoare la data intrării în vigoare a Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Grant.  

 
Elaborat în limba engleză în 3 exemplare originale, una originală pentru Autoritatea de Management, una pentru 
Liderul de proiect și una pentru Partener. 
 

 
Pentru Liderul de proiect   Pentru Partener  

Nume 

COSTEL FOTEA 

 

Nume  

ANATOLI ICHIM       

 

Funcţia 

PREȘEDINTE 

 Funcţia 

PREȘEDINTE 

 

Semnătura  Semnătura  

Data  Data  
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ANEXA 3 

Traducere din limba engleză 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la  
ACORDUL DE PARTENERIAT 

           între Liderul de proiect și Partenerii de proiect 
                 pentru Programul Operațional Comun < Bazinul Mării Negre> 2014-2020 

 
Încheiat între: 
Unitatea Administrativă Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, adresa strada Eroilor, nr. 7, 
800119, Galați, România, reprezentată de către Dl. Costel Fotea, Președinte 

 pe de o parte, 
şi 
 
Consiliul Local Kutaisi, adresa bulevard Rustaveli, nr. 3, Kutaisi, 4600, Republica Georgia, reprezentată de 
către dl. Ioseb Khakhaleishvili, Primar 

pe de altă parte, 
I. Obiectul actului adiţional 
I.a. Modificarea art. 3 Bugetul proiectului, alin. 3.3 din Acordul de parteneriat, care va avea următorul cuprins: 

« Liderul de proiect se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 30 838.56 EURO. » 

I.d. Toate celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat rămân neschimbate.  
 
II. Prevederi finale 
II. a Prezentul act adiţional intră în vigoare la data intrării în vigoare a Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Grant.  

 
Elaborat în limba engleză în 3 exemplare originale, una originală pentru Autoritatea de Management, una pentru 
Liderul de proiect și una pentru Partener. 
 

 
Pentru Liderul de proiect   Pentru Partener  

Nume 

COSTEL FOTEA 

 

Nume  

IOSEB KHAKHALEISHVILI      

 

Funcţia 

PREȘEDINTE 

 Funcţia 

PRIMAR 

 

Semnătura  Semnătura  

Data  Data  
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ANEXA 4 

Traducere din limba engleză 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la  
ACORDUL DE PARTENERIAT 

           între Liderul de proiect și Partenerii de proiect 
                 pentru Programul Operațional Comun < Bazinul Mării Negre> 2014-2020 

 
Încheiat între: 
Unitatea Administrativă Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, adresa strada Eroilor, nr. 7, 
800119, Galați, România, reprezentată de către Dl. Costel Fotea, Președinte 

 pe de o parte, 
şi 
 
Unitatea Administrativă Teritorială Județul Constanţa, prin Consiliul Judeţean Constanţa, adresa bulevard 
Tomis, nr. 51, 900178, Constanţa,  România , reprezentată de către dl. Mihai Lupu, Preşedinte 

pe de altă parte, 
I. Obiectul actului adiţional 
I.a. Modificarea art. 3 Bugetul proiectului, alin. 3.3 din Acordul de parteneriat, care va avea următorul cuprins: 

« Liderul de proiect se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 30 838.56 EURO. » 

I.d. Toate celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat rămân neschimbate.  
 
II. Prevederi finale 
II. a Prezentul act adiţional intră în vigoare la data intrării în vigoare a Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Grant.  

 
Elaborat în limba engleză în 3 exemplare originale, una originală pentru Autoritatea de Management, una pentru 
Liderul de proiect și una pentru Partener. 
 

 
Pentru Liderul de proiect   Pentru Partener  

Nume 

COSTEL FOTEA 

 

Nume  

MIHAI LUPU 

 

Funcţia 

PREȘEDINTE 

 Funcţia 

PREŞEDINTE 

 

Semnătura  Semnătura  

Data  Data  

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.7514/23.06.2022 

 

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

în implementarea proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a 
Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”  

 

Proiectul „Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea 
Basin” („Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării 
Negre”) este finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-
2020 şi se află în implementare începând din data de 1 iunie 2020.  
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea potenţialului pentru 
turism activ în Bazinul Mării Negre, ca factor cheie în promovarea afacerilor şi 
antreprenoriatului local.  
 

Activităţile proiectului includ, pe lângă, o serie de activităţi comune de analizare şi promovare 
a potenţialului turistic în zonele partenere (conferinţe, planuri de dezvoltare etc.), şi 
crearea/reabilitarea unor obiective de investiţii relevante pentru dezvoltarea turismul activ, 
respectiv, construirea unui parc de aventură în Galaţi, România, reabilitarea unei baze 
sportive şi de turism în Cantemir, Republica Moldova şi amenajarea unei zone de agrement în 
Vilkovo, Ucraina.   
 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi are rolul de 
Beneficiar Lider şi implementează acest proiect alături de Consiliul Local Vilkovo, Regiunea 
Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, 
Republica Georgia şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa prin Consiliul 
Judeţean Constanţa, România. 
 
În data de 16 martie 2022, prin adresa nr. 3035, Consiliul Local Vilkovo, prin Primarul oraşului, 
dl. Matvey Ivanov, a transmis Consiliul Judeţean Galaţi o informare privind intenţia de a se 
retrage din proiect, instituţia fiind în imposibilitatea de a continua derularea activităţilor 
aferente proiectului pe fondul situaţiei de conflict din Ucraina. 
 
În acest sens Consiliul Judeţean Galaţi a emis Hotărârea nr. 86 din 30 martie 2022 prin care 
se constata încetarea Acordului de parteneriat încheiat cu Consiliul Local Vilkovo din Ucraina 
şi se modifica Acordul de parteneriat încheiat cu Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova. 
 
În data de 18 aprilie 2022, Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul Operaţional Comun 
Bazinul Mării Negre 2014-2020 a transmis o informare înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
cu  nr. 4953, prin care se stabileşte necesitatea menţinerii Consiliului Local Vilkovo ca 
partener în proiect şi transferul bugetului aferent acestuia către Consiliul Raional Cantemir.    
 
Pentru Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova se propune suplimentarea bugetului 
pentru proiect, ca urmare a creşterii valorii devizului de lucrări, de la 313.506,80 euro 
(288.426,25 euro grant şi 17.360,55 euro contribuţie proprie) la 541.031,60 euro (497.749,06 
euro grant şi 43.282,54 euro contribuţie proprie). Pentru acoperirea diferenţei se propune 
transferul fondurilor nerambursabile în valoare de 199.646,25 aferente Consiliului Local 
Vilkovo şi 9.676,56 euro aferente Consiliului Judeţean Galaţi. În acest context, contribuţia 
proprie a Consiliului Raional Cantemir creşte de la 25.080,55 euro la 43.282,54 euro, în timp 
ce contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Galaţi scade de la 31.680,00 euro la 30.838,56 
euro, sumele aferente contribuţiilor proprii reprezentând 8% din bugetele actualizate. 
 



 
În această situaţie se propune aprobarea, de către Consiliul Judeţean Galaţi a următoarelor: 

- transferul sumei de 9.676,56 euro, reprezentând fonduri nerambursabile, din bugetul 
pentru proiect ce revine Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, România în 
bugetul pentru proiect ce revine Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova; 

- constatarea transferului sumei de 199.646,25 euro, reprezentând fondurile 
nerambursabile integrale, din bugetul pentru proiect ce revine Consiliului Local Vilkovo, 
Ucraina în bugetul pentru proiect ce revine Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova; 

- modificarea contribuţiei proprii alocate de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Galaţi în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a 
Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, care va avea o valoare de 30.838,56 euro, 
reprezentând 8% din bugetul total ce revine UAT Judeţul Galaţi după transferul unei 
părţi din grant către Consiliul Raional Cantemir; 

- aprobarea actelor adiţionale la acordurile de parteneriat care includ modificările 
enumerate mai sus.   

 
Aceste modificări în implementarea proiectului vor face subiectul solicitării de încheiere a 
Actului adiţional nr. 3 la contractul de finanţare nr. 75202 din 26 mai 2020 şi vor fi puse în 
practică după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Management pentru POC Bazinul 
Mării Negre 2014-2020.  
 
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, al 
Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, 
al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 
cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, 
pentru administraţie publică locală,  de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 
cooperare interinstituţională a Consiliului Judeţean Galaţi  
 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea unor modificări în implementarea proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi 
promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre” în forma prezentată. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 7514/ 23.06.2022 

 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea unor modificări 

în implementarea proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a 
Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”  

 
Proiectul „Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black 
Sea Basin” („Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul 
Mării Negre”) este finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 
2014-2020 şi se află în implementare începând din data de 1 iunie 2020.  
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea potenţialului pentru 
turism activ în Bazinul Mării Negre, ca factor cheie în promovarea afacerilor şi 
antreprenoriatului local.  
 

Activităţile proiectului includ, pe lângă, o serie de activităţi comune de analizare şi promovare 
a potenţialului turistic în zonele partenere (conferinţe, planuri de dezvoltare etc.), şi 
crearea/reabilitarea unor obiective de investiţii relevante pentru dezvoltarea turismul activ, 
respectiv, construirea unui parc de aventură în Galaţi, România, reabilitarea unei baze 
sportive şi de turism în Cantemir, Republica Moldova şi amenajarea unei zone de agrement 
în Vilkovo, Ucraina.   
 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi are rolul de 
Beneficiar Lider şi implementează acest proiect alături de Consiliul Local Vilkovo, Regiunea 
Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, 
Republica Georgia şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa prin Consiliul 
Judeţean Constanţa, România. 
 
În data de 16 martie 2022, prin adresa nr. 3035, Consiliul Local Vilkovo, prin Primarul 
oraşului, dl. Matvey Ivanov, a transmis Consiliul Judeţean Galaţi o informare privind intenţia 
de a se retrage din proiect, instituţia fiind în imposibilitatea de a continua derularea 
activităţilor aferente proiectului pe fondul situaţiei de conflict din Ucraina. 
 
În acest sens Consiliul Judeţean Galaţi a emis Hotărârea nr. 86 din 30 martie 2022 prin care 
se constata încetarea Acordului de parteneriat încheiat cu Consiliul Local Vilkovo din Ucraina 
şi se modifica Acordul de parteneriat încheiat cu Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova. 
 
În data de 18 aprilie 2022, Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul Operaţional Comun 
Bazinul Mării Negre 2014-2020 a transmis o informare înregistrată la Consiliul Judeţean 
Galaţi cu  nr. 4953, prin care se stabileşte necesitatea menţinerii Consiliului Local Vilkovo ca 
partener în proiect şi transferul bugetului aferent acestuia către Consiliul Raional Cantemir.    
 
Pentru Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova se propune suplimentarea 
bugetului pentru proiect, ca urmare a creşterii valorii devizului de lucrări, de la 313.506,80 
euro (288.426,25 euro grant şi 17.360,55 euro contribuţie proprie) la 541.031,60 euro 
(497.749,06 euro grant şi 43.282,54 euro contribuţie proprie). Pentru acoperirea diferenţei se 
propune transferul fondurilor nerambursabile în valoare de 199.646,25 aferente Consiliului 
Local Vilkovo şi 9.676,56 euro aferente Consiliului Judeţean Galaţi. În acest context, 
contribuţia proprie a Consiliului Raional Cantemir creşte de la 25.080,55 euro la 43.282,54 
euro, în timp ce contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Galaţi scade de la 31.680,00 euro 



la 30.838,56 euro, sumele aferente contribuţiilor proprii reprezentând 8% din bugetele 
actualizate. 
 
 
În această situaţie se propune aprobarea, de către Consiliul Judeţean Galaţi a următoarelor: 

- transferul sumei de 9.676,56 euro, reprezentând fonduri nerambursabile, din bugetul 

pentru proiect ce revine Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, România în 

bugetul pentru proiect ce revine Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova; 

- constatarea transferului sumei de 199.646,25 euro, reprezentând fondurile 

nerambursabile integrale, din bugetul pentru proiect ce revine Consiliului Local 

Vilkovo, Ucraina în bugetul pentru proiect ce revine Consiliul Raional Cantemir, 

Republica Moldova; 

- modificarea contribuţiei proprii alocate de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a 

Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, care va avea o valoare de 30.838,56 euro, 

reprezentând 8% din bugetul total ce revine UAT Judeţul Galaţi după transferul unei 

părţi din grant către Consiliul Raional Cantemir; 

- aprobarea actelor adiţionale la acordurile de parteneriat care includ modificările 

enumerate mai sus.   

Aceste modificări în implementarea proiectului vor face subiectul solicitării de încheiere a 
Actului adiţional nr. 3 la contractul de finanţare nr. 75202 din 26 mai 2020 şi vor fi puse în 
practică după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Management pentru POC Bazinul 
Mării Negre 2014-2020.  
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  
- Contractul de finanţare nr. 75202 din 26 mai 2020 pentru proiectul Escapeland - 
Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre, BSB 1108, 
încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de 
Autoritate de Management şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de 
Beneficiar Lider: 

- art. 1, alin. 1.6 - „Beneficiarul Lider primeşte fondurile nerambursabile ENI şi asigură 
gestionarea şi distribuirea acestora, conform prevederilor Contractului de finanţare şi 
anexelor la acesta”. 

- art. 6, alin. 6.1 – „Beneficiarul Lider va: (…) lit. b) „(…) acţiona ca intermediar în 
comunicarea dintre beneficiari şi AM.”;   

- art. 15, alin. 15.1 – „Orice modificare a Contractului, inclusiv a anexelor la acesta, se 
transmite în scris prin act adiţional. Acest Contract poate fi modificat în perioada de execuţie 
a acestuia.”;   
- Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
România şi Comitetul Executiv al Consiliului Local Vilkovo, Ucraina în vederea implementării 
proiectului,  
- Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
România şi Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova în vederea implementării 
proiectului, 
- Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
România şi Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia  în vederea implementării proiectului şi 
- Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
România şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa, România în vederea 
implementării proiectului: 
 - art. 15, alin. 15.1 – „Orice modificare a Acordului trebuie să fie stabilită în scris într-un 
Act adiţional, care va fi convenit între Beneficiarul Lider și Partener”;   
 - art. 15, alin. 15.2 – „Orice intenție de modificare a Acordului de parteneriat va fi 
notificată în scris Beneficiarului Lider. Dat fiind că Acordul de parteneriat reprezintă o anexă 
la Contractul de Grant, Beneficiarul Lider este responsabil să informeze AM/STC cu privire la 
modificările dorite și să solicite aprobarea prealabilă a acestuia.”;   



- 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: (…) 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. e) – tineretul 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.”; 

- 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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