
 

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității 
aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai 
putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi 
asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului 
„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de 
microbuze școlare mai puțin poluante” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9973/22.08.2022 

 

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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement și 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; 

Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 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. d), alin. (5) lit. a) și j) 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 participare în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității 
aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin 
poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea 
și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea 
accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai 
puțin poluante” 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului la educație a 
elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, în cuantum 
de 50.000.000,00 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. (1) Se aprobă asigurarea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite 
prin finanțarea acordată de AFM ori a cheltuielilor neeligibile. 

(2) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin 
achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, se vor asigura din bugetul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați, pentru implementarea proiectului în condiții optime. 

(3) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
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(4) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere pentru proiectul 

„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze 
școlare mai puțin poluante” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de 
către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați. 

Art.4. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al 
Consiliului Județean Galați, să semneze contractul de finanțare. 

 (2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului 
Județean Galați, să semneze cererea de finanțare precum și toate documentele necesare 
implementării proiectului. 

Art.5. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              

Ardean Bogdan/                                                         Director Executiv – 
1 ex./19.08.2022                                                                                                                      Camelia Epure                                              

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 

                                                                                                                          



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                 Nr. 9973 din 22.08.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea participării în 
cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de 

gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor 
– microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor 

legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a 
elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante” 

 
Proiectul „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze 
școlare mai puțin poluante” va fi depus pentru finanțare în cadrul Administrația Fondului pentru Mediu, 
prin “Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, 
utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”.. 
Prin intermediul acestui program se propune :   
- achiziția a 40 de microbuze electrice pentru următoarele unități de învățământ din mediul rural al 
Județului Galați: Bălăbănești, Barcea, Bălășești, Băneasa, Berești Meria, Braniștea, Brăhășești, 
Cavadinești, Corod, Cosmești, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgușeni, Frumușița, Fundeni, Gohor, 
Grivița, Jorăști, Matca, Măstăcani, Munteni, Nicorești, Piscu, Poiana, Priponești, Rediu, Schela, 
Scânteiești, Slobozia Conachi, Suceveni, Șendreni, Tulucești, Țepu, Umbrărești, Valea Mărului, 
Vânători, Vârlezi, Vlădești, Liceul Mehedinți. 
Lista necesarului de microbuze scolare a fost realizată pe baza solicitărilor primite de la UAT-uri și de 
repartizarea echilibrată a acestor resurse pentru cît mai multe comunități locale din Județul Galati 
 

Scopul acestui proiect constă în realizarea unui transport eficient și ecologic pentru elevii din Județul 
Galați, din localitățile cu cele mai mari necesități, creșterea semnificativă a nivelului de acces la 
educație prin modalități care aduc o valoare adaugată dezvoltării durabile și tranziției verzi.  Totodată, 
implementarea proiectului va conduce la rezolvarea unei probleme deosebit de importante pentru 
desfășurarea în bune condiții a procesului educațional desfășurat în localitățile cu un numar de 9306 
elevi ce nu au posibilitatea de a se deplasa de la reședință către unitățile de învățămant. De 
asemenea, proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de mediu deoarece microbuzele 
achiziționate se încadrează în categoria autovehiculelor cu emisii scăzute sau fără emisii de carbon. 
 
Bugetul total al proiectului este de 50.000.000 lei, respectiv 10.000.000 euro, luând în considerare 
cursul Inforeuro conform Ghidului Solicitantului. Valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA. De asemenea, vor fi asigurate și cheltuielile 
neeligibile sau conexe (suplimentare) în cazul în care vor fi necesare pentru implementarea proiectului, 
precum și cheltuielile privind mentenanța și întreținerea investiției pe perioada de durabilitate a 
proiectului. 
 
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. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea acordului de participare în cadrul “Programul privind 
îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule 
mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC” și a acordului privind 
asigurarea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM ori 
a cheltuielilor neeligibile legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la 
educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 
Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
P R E Ș E D I N T E, 

 COSTEL FOTEA 
 

Ardean Bogdan/                                                         Director Executiv – 
1 ex./19.08.2022                                                                                                                      Camelia Epure                                                           



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 9973/22.08.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea participării în 
cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de 

gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor 
– microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor 

legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a 
elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 

hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea participării în cadrul “Programului privind 

îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând 

autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, 

precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului 

„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze 

școlare mai puțin poluante”. 

Scopul acestui proiect constă în realizarea unui transport eficient și ecologic pentru elevii din 

Județul Galați, din localitățile cu cele mai mari necesități, creșterea semnificativă a nivelului de 

acces la educație prin modalități care aduc o valoare adaugată dezvoltării durabile și tranziției 

verzi.  Totodată, implementarea proiectului va conduce la rezolvarea unei probleme deosebit 

de importante pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional desfășurat în 

localitățile cu un numar important de elevi ce nu au posibilitatea de a se deplasa de la 

reședință către unitățile de învățămant. De asemenea, proiectul contribuie la îmbunătățirea 

condițiilor de mediu deoarece microbuzele achiziționate se încadrează în categoria 

autovehiculelor cu emisii scăzute sau fără emisii de carbon. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, acesta se fundamentează pe dispoziţiile 

art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a,i) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ. Astfel, consiliul Județean asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 

a) educaţia; […] i) protecţia şi refacerea mediului”. 

În consecinţă, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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