
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2023 
 

privind: aprobarea valorii revizuite a contribuţiei proprii alocată de Consiliul Județean 
Galați pentru implementarea proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare 
transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi 
Hînceşti, Republica Moldova” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2725/21.02.2023  

 

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 şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind 
aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul 
Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria 
comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce 
revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A 
NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in 
Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 43055/16.04.2022 1HARD/2.1/25, încheiat 
între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Acordul de parteneriat încheiat între între Liderul de proiect – Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România, Partenerul 1 – Consiliul Raional Hînceşti, 
Republica Moldova, Partenerul 2 – Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Partenerul 3 - 
Primăria comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova în vederea implementării 
proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization 
of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova; 

Având în vedere solicitarea nr. 2725/20.02.2023 primită din partea Primăriei Comunei 
Mereşeni, Raionul Hînceşti, Republica Moldova; 

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. 89 alin. (14) şi art. 173 alin. (1) lit. d și e, alin. (5) lit. d 
și n, 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. Se aprobă valoarea revizuită a contribuţiei proprii pentru proiectul „TRECUTUL 

ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural 
în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”, în procent de 12,82% din valoarea totală 
a proiectului, reprezentând 222.752,76 Euro (echivalent în lei), alocată din bugetul local al 
Judeţului Galaţi. 

 
Art.2. Se aprobă modificarea art. 4 – „Valoarea proiectului” din Acordul de parteneriat 

încheiat între Liderul de proiect – Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România, 
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Partenerul 1 – Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Partenerul 2 – Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi şi Partenerul 3 - Primăria comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, 
Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – 
Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi 
Hînceşti, Republica Moldova”, care va avea următorul cuprins: 

 
Valoarea totală a proiectului este de 1,737,165.98 EUR din care: 

-valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1,737,165.98 EURO 

-contribuţia ENI este de 1,499,869.86 EURO şi  86.34 % 

-contribuţia proprie a liderului de proiect și a partenerilor este de 237,296.12 EURO și 13.66% 

Defalcarea bugetului proiectului între liderul de proiect și parteneri este rezumată în tabelul de mai jos: 

Părți 

Grant (contribuția ENI)/ 
partener 

Contribuția proprie a 
partenerilor 

Total buget/partener 

EUR % EUR % EUR % 

Lider de proiect 969,438.90  64.63 222,752,76 EUR 93.87 1,192,191.66  68.63 

Partener nr. 1 71,960.00  4.80 8,000.00 EUR 3.37 79,960.00  4.60 

Partener nr. 2 41,090.08  2.74 4,565.56 EUR 1.92 45,655.64  2.63 

Partener nr. 3 417,380.88  27.83 1,977.80 EUR 0.83 419,358.68  24.14 

 1,499,869.86  100.00 237,296.12 EUR 100.00 1,737,165.98  100.00 

 
Art.3. Se împuterniceşte dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Galaţi, cu semnarea în numele Consiliului Judeţean Galaţi a Acordului de 
parteneriat, forma modificată, conform art. 2 din prezenta Hotărâre. 

 
Art.4. (1) Prezenta hotărâre îşi va produce efectele de la data aprobării Actului adiţional 

nr. 2 la Contractul de finanţare nr. 43055/16.04.2022 1HARD/2.1/25 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Galaţi. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Raional Hîncești, Republica 
Moldova, Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăriei comunei Mereşeni, raionul 
Hînceşti, Republica Moldova, în calitate de parteneri în cadrul proiectului. 

 
 Art.6. Direcţia de Dezvoltare Regională şi Direcţia Economie şi Finanţe 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./20.02.2023                                                                                                                                                                                

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 

                                                                          



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.2725/21.02.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea valorii revizuite 
a contribuţiei proprii alocată de Consiliul Județean Galați pentru implementarea 

proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru 
valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova” 

 

Proiectul „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea 
patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova” este finanţat în 
cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul 
tematic 3 - Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - 
Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric.  
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural și istoric local, 
ca factor cheie în creșterea atractivității teritoriale pe ambele părți ale graniței dintre România 
și Republica Moldova.  
 
Proiectul vizează îmbunătățirea, prin lucrări de extindere și restaurare, a două monumente 
culturale, istorice și de arhitectură, respectiv Casa Gheorghiade – Centrul Cultural ”Dunărea 
de Jos” Galați, România și Moara cu aburi din comuna Mereșeni, raionul Hîncești, Republica 
Moldova, promovarea patrimoniului local cultural și istoric tangibil și intangibil în rândul 
locuitorilor și vizitatorilor din Galați și Hîncești şi dezvoltarea unei strategii eficiente privind 
valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric din Galați și Hîncești.  
 
Parteneriatul cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, Consiliul Raional Hînceşti şi 
Primăria comunei Mereşeni, raionul Hînceşti, Republica Moldova, precum şi asumarea 
obligaţiilor Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, au 
fost aprobate prin Hotărârea nr. 100 din 17 mai 2018.  
 
Bugetul total propus iniţial pentru Judeţul Galaţi se ridica la o valoare de 891.067,55 euro, din 
care 801.067,55 euro finanţare nerambursabilă (grant) şi 90.000,00 euro contribuţie proprie.  
 
Ca urmare a actualizării, prin elaborarea Proiectului Tehnic, a sumelor necesare pentru 
realizarea lucrărilor de investiţie vizate de proiect - AMENAJARE SALĂ DE SPECTACOLE – 
bugetul total pentru Judeţul Galaţi s-a majorat la o valoare de 1.192.191,66 euro, din care 
1.009.438,90 euro finanţare nerambursabilă (grant) şi 182.752,76 euro contribuţie proprie.  
 
Această modificare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 224 din 28 
octombrie 2021, hotărâre prin care a fost aprobat şi Acordul de parteneriat între Liderul de 
proiect – Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România, Partenerul 1 – Consiliul 
Raional Hînceşti, Republica Moldova Partenerul 2 – Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 
şi Partenerul 3 - Primăria comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova în 
vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border 
cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, 
Republic of Moldova”. 
 



La data de 31 octombrie 2022 a fost aprobată, prin Hotărârea nr. 336 a Consiliului Judeţean 
Galaţi, modificarea Anexelor 2 – Programul activităţilor şi 3 – Bugetul proiectului la Acordul de 
parteneriat, modificări care nu au avut impact asupra bugetului total al proiectului sau al 
bugetului aferent UAT Judeţul Galaţi.   
 
În prezent, ca urmare a solicitării primite din partea Primăriei comunei Mereşeni din raionul 
Hînceşti, Republica Moldova, în calitate de Partener 3 în cadrul proiectului şi responsabil 
pentru restaurarea monumentului istoric Moara cu aburi, propunem revizuirea defalcării 
contribuţiei proprii a partenerilor în sensul majorării cu 40.000 euro (echivalent în lei) a 
contribuţiei ce revine UAT Judeţul Galaţi şi diminuarea cu aceeaşi sumă a contribuţiei ce 
revine Primăriei comunei Mereşeni.  
 
Astfel, valoarea contribuţiei proprii a UAT Judeţul Galaţi se va ridica la 222.752,76 euro, 
reprezentând 12,82% din valoarea totală a proiectului. 
 
Punerea în practică a acestei propuneri va conduce la o modificare a defalcării contribuţiilor 
proprii ale celor două instituţii partenere, fără modificarea contribuţiei proprii totale aferente 
proiectului, a finanţării nerambursabile, a bugetului total, sau a bugetelor individuale ale 
partenerilor.   
 
Aceste modificări în implementarea proiectului vor face subiectul solicitării de încheiere a 
Actului adiţional nr. 2 la contractul de finanţare nr. 43055/16.04.2022 1HARD/2.1/25 şi vor fi 
puse în practică după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.  
 
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  
Comisiilor de specialitate nr. 1 de buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economico-
socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de 
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană din cadrul Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea valorii revizuite a contribuţiei proprii 
alocată de Consiliul Județean Galați pentru implementarea proiectului „TRECUTUL ARE UN 
NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, 
România şi Hînceşti, Republica Moldova” în forma prezentată. 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 

 

 COSTEL FOTEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                  Director executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./ 20.02.2023                                                                                                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2725/21.02.2023 

 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea valorii revizuite 
a contribuţiei proprii alocată de Consiliul Județean Galați pentru implementarea 

proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru 
valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova” 

 

Proiectul „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea 
patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova” este finanţat în 
cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul 
tematic 3 - Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - 
Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric.  
 
Parteneriatul cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, Consiliul Raional Hînceşti şi 
Primăria comunei Mereşeni, raionul Hînceşti, Republica Moldova, precum şi asumarea 
obligaţiilor Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, au 
fost aprobate prin Hotărârea nr. 100 din 17 mai 2018.  
 
Bugetul total propus iniţial pentru Judeţul Galaţi se ridica la o valoare de 891.067,55 euro, din 
care 801.067,55 euro finanţare nerambursabilă (grant) şi 90.000,00 euro contribuţie proprie.  
 
Ca urmare a actualizării, prin elaborarea Proiectului Tehnic, a sumelor necesare pentru 
realizarea lucrărilor de investiţie vizate de proiect - AMENAJARE SALĂ DE SPECTACOLE – 
bugetul total pentru Judeţul Galaţi s-a majorat la o valoare de 1.192.191,66 euro, din care 
1.009.438,90 euro finanţare nerambursabilă (grant) şi 182.752,76 euro contribuţie proprie.  
 
Această modificare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 224 din 28 
octombrie 2021, hotărâre prin care a fost aprobat şi Acordul de parteneriat între Liderul de 
proiect – Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România, Partenerul 1 – Consiliul 
Raional Hînceşti, Republica Moldova Partenerul 2 – Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 
şi Partenerul 3 - Primăria comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova în 
vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border 
cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, 
Republic of Moldova”. 
 
La data de 31 octombrie 2022 a fost aprobată, prin Hotărârea nr. 336a Consiliului Judeţean 
Galaţi, modificarea Anexelor 2 – Programul activităţilor şi 3 – Bugetul proiectului la Acordul de 
parteneriat, modificări care nu au avut impact asupra bugetului total al proiectului sau al 
bugetului aferent UAT Judeţul Galaţi.   
 
În prezent, ca urmare a solicitării primite din partea Primăriei comunei Mereşeni din raionul 
Hînceşti, Republica Moldova, în calitate de Partener 3 în cadrul proiectului şi responsabil 
pentru restaurarea monumentului istoric Moara cu aburi, propunem revizuirea defalcării 
contribuţiei proprii a partenerilor în sensul majorării cu 40.000 euro (echivalent în lei) a 
contribuţiei ce revine UAT Judeţul Galaţi şi diminuarea cu aceeaşi sumă a contribuţiei ce 
revine Primăriei comunei Mereşeni.  
 
Astfel, valoarea contribuţiei proprii a UAT Judeţul Galaţi se va ridica la 222.752,76 euro, 
reprezentând 12,82% din valoarea totală a proiectului. 
 
Punerea în practică a acestei propuneri va conduce la o modificare a defalcării contribuţiilor 
proprii ale celor două instituţii partenere, fără modificarea contribuţiei proprii totale aferente 



proiectului, a finanţării nerambursabile, a bugetului total, sau a bugetelor individuale ale 
partenerilor.   
 
Aceste modificări în implementarea proiectului vor face subiectul solicitării de încheiere a 
Actului adiţional nr. 2 la contractul de finanţare nr. 43055/16.04.2022 1HARD/2.1/25 şi vor fi 
puse în practică după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.  
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  

- Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 5 alin. 3) – ”fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor 
bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, 
programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților 
administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în 
interesul colectivităților locale respective”; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

- art. 89 alin. (14) - „Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia 
acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state, 
prioritar cu autorităţile administraţiei publice locale din statele în care se află comunităţi de 
români, programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire 
profesională şi alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie, inclusiv 
finanţarea acestora.”; 

- 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. d) – cultura 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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