




































































CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      Nr. 1021 din 16.01.2023 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Ghidului privind 
identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi în vederea constituirii Grupului judeţean 

de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului judeţean pentru 

coordonarea tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul  judeţului Galaţi 2021-2027  
 

Comisia Europeană, prin Decizia de punere în aplicare din 02.12.2022, a aprobat Programul 
„Tranziţie Justă”, pentru sprijin din partea Fondului pentru o tranziţie justă în cadrul obiectivului 
„Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică” pentru regiunile Dolj, Gorj, 
Hunedoara, Mureş, Prahova şi Galaţi din România pentru perioada 2021-2027. 
 
Cu o alocare de 2,5 miliarde de euro, PTJ va finanţa măsuri pentru atenuarea impactului 
închiderii sau transformării unor activităţi economice dominante în economia locală a 6 judeţe 
din România – Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureş, Prahova şi Galaţi şi va facilita tranziţia acestora 
la neutralitatea climatică. Judeţul Galaţi beneficiază de o alocare 517 milioane euro pentru 
dezvoltarea întreprinderilor şi sprijinirea tranziţiei forţei de muncă în judeţul Galaţi. Având în 
vedere prevederile Planurilor teritoriale pentru o Tranziţie Justă (PTTJ), anexă la Programul 
Tranziţie Justă (PTJ) 2021-2027, cu privire la constituirea Grupurilor judeţene pentru 
coordonarea tranziţiei la neutralitatea climatică, prevedere aplicabilă la nivelul celor şase 
judeţe care vor beneficia de sprijin în cadrul PTJ. 
 
Grupul de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi va fi 
structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare şi monitorizare a 
procesului de tranziţie la neutralitatea climatică în judeţul Galaţi. 
 
Considerăm oportună aprobarea Ghidului privind identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi 
în vederea constituirii Grupului judeţean de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la 
nivelul judeţului Galaţi 2021-2027, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului 
judeţean pentru coordonarea tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-
2027 şi a formularelor necesare în vederea selectării membrilor Grupului judeţean de 
coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027. 
 
Facem precizarea că actul administrativ iniţiat are caracter normativ şi potrivit prevederilor art. 
4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Galaţi va aplica 
procedura de transparenţă decizională în procesul de elaborare a proiectului de act normativ. 
 
În acest sens, supun analizei şi aprobării Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Ghidului privind identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi în vederea 
constituirii Grupului judeţean de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul 
judeţului Galaţi 2021-2027, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului judeţean 
pentru coordonarea tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul  judeţului Galaţi 2021-2027. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 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 

 
 

Elena Checheriță/                                                          Director executiv,                                                                         
1 ex./12.01.2023                                                                                                                                             Camelia Epure 
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Direcţiile din aparatul de specialitate  

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Ghidului privind 
identificarea ş selecţia partenerilor relevanţi în vederea constituirii Grupului judeţean de 
coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027 şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului judeţean pentru coordonarea 
tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul fiind aprobarea Ghidului privind identificarea şi selecţia partenerilor 
relevanţi în vederea constituirii Grupului judeţean de coordonare a tranziţiei la neutralitatea 
climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Grupului judeţean pentru coordonarea tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului 
Galaţi 2021-2027 şi a formularelor necesare în vederea selectării membrilor Grupului judeţean 
de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027. 

Comisia Europeană, prin Decizia de punere în aplicare din 02.12.2022, a aprobat 
Programul „Tranziţie Justă”, pentru sprijin din partea Fondului pentru o tranziţie justă în cadrul 
obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică” pentru regiunile 
Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureş, Prahova şi Galaţi din România pentru perioada 2021-2027. 

Cu o alocare de 2,5 miliarde de euro, PTJ va finanţa măsuri pentru atenuarea 
impactului închiderii sau transformării unor activităţi economice dominante în economia locală 
a 6 judeţe din România – Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureş, Prahova şi Galaţi şi va facilita tranziţia 
acestora la neutralitatea climatică. Judeţul Galaţi beneficiază de o alocare 517 milioane euro 
pentru dezvoltarea întreprinderilor şi sprijinirea tranziţiei forţei de muncă în judeţul Galaţi. 
Având în vedere prevederile Planurilor teritoriale pentru o Tranziţie Justă (PTTJ), anexă la 
Programul Tranziţie Justă (PTJ) 2021-2027, cu privire la constituirea Grupurilor judeţene 
pentru coordonarea tranziţiei la neutralitatea climatică, prevedere aplicabilă la nivelul celor 
şase judeţe care vor beneficia de sprijin în cadrul PTJ; 

Grupul de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi va 
fi structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare şi monitorizare a 
procesului de tranziţie la neutralitatea climatică în judeţul Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (5) lit. i) şi p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:„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: […] i) protecţia şi 
refacerea mediului; […] dezvoltarea economică”.  

Art. 173 alin. (7) lit. a) din acelaşi act normativ prevede: „consiliul judeţean:  hotărăşte, 
în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu 
parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public judeţean”.  

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Elena Checheriţă/                                                               Director executiv,                                                                         
1 ex./12.01.2023                                                                                                                                   Camelia Epure 


