
 

 
HOTĂRÂREA Nr. 65 

din 28 februarie 2023 
privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean 
Galați şi Palatul Copiilor Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale 
și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2404 /21.02.2023  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere adresa nr. 2404/14.02.2023 din partea Palatului Copiilor Galați 

privind solicitarea de a face parte din proiect. 
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 de buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, 
regională şi europeană ale Consiliului Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 4 
pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, 
sportive şi de agrement; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d şi e, alin. (5), lit. a, e, f şi alin (7) lit. 
a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi 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 colaborarea dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean 
Galați şi Palatul Copiilor Galați, în vederea depunerii, contractării, implementării și asigurării 
durabilității proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care 
se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

(2) Se aprobă Acordul de colaborare prevăzut în Anexă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în 
numele Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de colaborare. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Palatului Copiilor Galați. 
Art.3. 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 din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 

 

Angela Teodorov/                                                                                                                   D.ex. Laura-Delia Angheluţă 
1 ex./20.02.2023 

    
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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ACORD DE COLABORARE 

 

 

Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 

 

UAT Judeţul Galaţi, prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul 

Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi, tel. 0236 302 520, fax 0236 460 703, CUI 3127476, 

reprezentat prin domnul Costel Fotea – Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate 

de Beneficiar, pe de o parte, 

 

și 

 

PALATUL COPIILOR GALAȚI cu sediul în Galați, Strada Mihai Bravu, nr. 28, CUI 

13845090, tel: 0236 415 028, e-mail: pcgalati@gmail.com, reprezentat de doamna 

Valentina Cuza-Ghiță, Director, în calitate de Beneficiar final 8, de altă parte. 

 

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 

 

Prezentul Acord vizează colaborarea dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Palatul Copiilor Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli 

speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI – Politici pentru noua generație, 

Componenta C15 – Educație. 

Obiectul Acordului este de a stabili drepturile și obligațiile părților, precum și 

responsabilitățile ce le revin în realizarea proiectului în toate etapele sale (depunere, 

contractare, implementare și asigurarea durabilității). 

 

Art.3. ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR 

 

UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliului Județean Galați, în calitate de Beneficiar: 

- elaborează și depune o cerere de finanțare pentru dotarea unității de învățământ (achiziție 

de mobilier, materiale didactice/sportive și echipamente informatice, așa cum este prevăzut 

în ghidul de finanțare) în conformitate cu lista cheltuielilor eligibile și a nevoilor concrete 

exprimate prin analiza de nevoi; 

- își asumă responsabilitatea de a asigura implementarea în totalitate a proiectului, 

respectiv monitorizează și se asigură că proiectul este implementat în conformitate cu 

contractul de finanțare, Ghidul Solicitantului, Planul Național de Redresare și Reziliență și 

legislația națională și europeană aplicabile; 
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- este responsabil pentru implementarea conformă a activităților proiectului și pentru 

gestionarea corespunzătoare a sumelor primite prin proiect; 

- obține avizul Inspectoratului Școlar Județean Galați care să valideze sustenabilitatea 

nevoilor investiționale ale Beneficiarului final 8; 

- achiziționează toate bunurile și echipamentele din proiect și transferă echipamentele și 

bunurile achiziționate Beneficiarului final 8, cu respectarea legislației în vigoare și a 

prevederilor programului de finanțare; 

- întocmește rapoartele de progres, documentele justificative și cererile de transfer conform 

prevederilor contractuale și procedurale; 

- consultă Beneficiarul final 8 cu regularitate și îl informează asupra progresului în 

implementarea proiectului; 

- asigură cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dacă este cazul; 

- desemnează echipa de proiect în vederea implementării în bune condiții a Proiectului; 

- informează Beneficiarul final 8 asupra auditurilor, verificărilor, monitorizărilor sau misiunilor 

de evaluare, solicitându-i, dacă este cazul, documentele necesare pentru efectuarea 

respectivelor verificări; 

- notifică Beneficiarul final 8 asupra apariției unei situații care poate duce la imposibilitatea 

temporară sau permanentă de a implementa activitățile din proiect; 

- va face publice informații legate de Proiect (inclusiv rezultatele acestuia), precum și legate 

de sursa de finanțare a acestuia; 

- verifică și stabilește îndeplinirea principiului DNSH atât în perioada de implementare, cât și 

ulterior, în etapa de durabilitate a proiectului. 

Palatul Copiilor Galați, în calitate de Beneficiar final 8: 

- completează analiza de nevoi care justifică necesitatea proiectului pentru creșterea 

performanțelor școlare și dezvoltarea armonioasă a elevilor, având la bază standardele 

elaborate de Ministerul Educației privind dotarea minimală cu materiale didactice și 

standardele de echipare a școlilor cu resurse digitale; 

- inventariază echipamentele TIC achiziționate, în ultimii 5 ani, din diferite surse de finanțare 

(PNRAS etc.) astfel încât, prin întocmirea planului de achiziții de echipamente digitale, care 

face parte din cererea de finanțare depusă în cadrul prezentului apel de proiecte, să fie 

evitată dubla finanțare; 

- pune la dispoziţia Consiliul Judeţean Galaţi analiza de nevoi aferentă, în conformitate cu 

modelul stabilit prin Apelul de proiecte; 

- desemnează o persoană în vederea coordonării din partea Beneficiarului final 8 a 

activităților aferente proiectului; 

- îndeplinește principiul DNSH atât în perioada de implementare, cât și ulterior, în etapa de 

durabilitate a proiectului, conform condițiilor stabilite de Beneficiarul proiectului; 

- pune la dispoziție orice alte documente solicitate în vederea completării cererii de finanțare 

și anexelor specifice; 

- sprijină Consiliul Judeţean Galaţi în activitatea de implementare a proiectului; 
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- utilizează toate dotările achiziționate exclusiv pentru activități didactice, sportive și 

extrașcolare cu elevii/copiii; 

- furnizează Consiliului Județean Galați orice informații sau documente referitoare la proiect, 

respectând termenul din solicitarea transmisă; 

- este de acord cu procesarea datelor cu caracter personal în vederea monitorizării, 

controlului, promovării și evaluării efectuate în scopul implementării Proiectului; 

- notifică Consiliul Județean Galați asupra apariției unei situații care poate duce la 

imposibilitatea temporară sau permanentă de a implementa activitățile din proiect în maxim 

3 zile de la eveniment; 

- permite efectuarea de verificări în legătură Proiectul de către orice autoritate competentă; 

- semnează contractul de custodie pentru toate bunurile și echipamentele achiziționate prin 

proiect ca beneficiar real al investițiilor finanțate prin prezentul Apel de proiecte și urmărește 

utilizarea conformă a acestora pe întreaga perioadă de implementare și durabilitate a 

proiectului. 

 

Art.5. DURATA ACORDULUI 

 

Prezentul acord este încheiat începând cu data de 1.03.2023 și este valabil pentru 

toată perioada de realizare a proiectului, în toate etapele sale, respectiv până la data de 

31.12.2034. 

 

Art.6. DISPOZIȚII FINALE 

 

 Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai dacă este convenită de 

părți. 

 Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 
 

JUDEŢUL GALAŢI 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 
 

PREŞEDINTE, 
COSTEL FOTEA 

 
 

PALATUL COPIILOR GALAȚI 
 
 

DIRECTOR, 
prof. VALENTINA CUZA-GHIȚĂ 

 

 


