
 

HOTǍRÂREA Nr. ___ 

din __________________ 2023 
 

privind: aprobarea depunerii proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în 
județul Galați” și asumarea unor obligații ce revin Unității Administrativ Teritoriale 
Județul Galați, în vederea implementării acestui proiect  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:3488/09.03.2023 

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 și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţã şi protecţie socialã, învãţãmânt, sãnãtate, culturã, activitãţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ordinul Ministrului educației nr. 6.423/19.12.2022, privind aprobarea 
Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” din cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, 
Componenta C15. Educație; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d, alin. (5), lit. a, e, f 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 depunerea proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în 
județul Galați”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte “Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și 
a unităților conexe”, finanțat din Componenta C15: Educație prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență. 

Art.2. (1) Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului “Dotare școli speciale și 
unități conexe în județul Galați”, în cuantum de 2.770.032,02 lei (inclusiv TVA), respectiv 
2.327.758 lei (exclusiv TVA), echivalent a 563.140,54 euro (inclusiv TVA), respectiv 
473.227,35 euro (exclusiv TVA). 

(2) Se aprobă acoperirea, din bugetul local al Judeţului Galaţi, a cheltuielilor neeligibile 
precum şi a oricăror alte cheltuieli necesare în perioada de implementare şi de durabilitate a 
contractului de finanţare. 

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor 
demersurilor necesare realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul 
Galați” și cu semnarea în numele Unității Administrativ Teritoriale Județul Galaţi a contractului 
de finanțare şi a întregii documentaţii aferente proiectului. 

Art.4. 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 Județean Galați vor 
răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E,  

Costel Fotea 
 
Contrasemnează pentru legalitate 
  Secretarul General al Judeţului, 
                  Ionel Coca            
 
Angela Teodorov / 1 ex./09.03.2023                                                         Director executiv: Laura-Delia Angheluță 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      Nr.3488/09.03.2023 
 

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

proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” și asumarea unor 
obligații ce revin UAT Județul Galați, în vederea implementării acestui proiect 

 
 

Proiectul care face obiectul aprobării va fi depus pentru finanțare în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, 
Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru 
învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de 
educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din 
unitățile de învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru 
digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice 
digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a 
asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ 
preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și 
laboratoarele/atelierele școlare. 
Prin proiectul propus, UAT Județul Galați intenționează să doteze cu echipamente de 
tehnologia informației și comunicațiilor, mobilier și materiale educaționale și sportive 
următoarele unități de învățământ preuniversitar și unități conexe din județul Galați: școlile 
speciale din subordinea sa, precum și Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Galaţi, Clubul Sportiv Școlar Galați, Clubul Sportiv Școlar Tecuci și Palatul 
Copiilor Galați. 
Prin liniile de finanțare aferente investițiilor I9, I11, I13 și I14 se vor obține granturi pentru 
achiziția de mobilier pentru sălile de clasă, spațiile destinate activităților școlare, extrașcolare 
și sportive, pentru laboratoare și cabinete, inclusiv cele de asistență psihopedagogică din 
rețeaua școlară județeană, inclusiv cabinetele de asistență psihopedagogică din Centrul 
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi. Selecția unităților în vederea dotării 
prin prezentul apel se realizează pe baza unei aplicații care trebuie să conțină o analiză de 
nevoi realizată la nivelul unităților de învățământ și a celor conexe și avizată la nivel județean 
de către Inspectoratul Școlar Județean Galați. Investițiile sunt direcționate către asigurarea 
condițiilor optime de derulare a procesului educațional și educativ-instructiv, prin dotarea cu 
mobilier adecvat vârstei elevilor, materiale didactice moderne, inclusiv echipamente digitale. 
Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 
Implementarea proiectului va asigura dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de 
calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente 
educaționale specializate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și pentru 
tinerii care activează la Palatul Copiilor și Cluburile Sportive Școlare Galați și Tecuci. 
Bugetul maxim eligibil a proiectului “Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” 
este de 2.770.032,02 lei (inclusiv TVA), respectiv 2.327.758 lei (exclusiv TVA), echivalent a 
563.140,54 euro (inclusiv TVA), respectiv 473.227,35 euro (exclusiv TVA)., calculat în baza 
costului unitar şi a cursului valutar prevăzute în Ghidul Solicitantului (1 euro = 4,9189 lei). 
Valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului. Toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului precum şi 
orice alte cheltuieli necesare în perioada de implementare şi de durabilitate a contractului de 
finanţare vor fi asigurate din bugetul local al Judeţului Galaţi. 
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 și 
al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 
cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 
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. 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea depunerii proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” și 
asumarea unor obligații ce revin UAT Județul Galați, în vederea implementării acestui proiect 
în forma prezentată. 

 
P R E Ș E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 
Angela Teodorov /1 ex./09.03.2023                                                                               Director executiv: Laura-Delia Angheluță   



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 3488/ 09.03.2023 
 
 

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

proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” și asumarea unor 
obligații ce revin UAT Județul Galați, în vederea implementării acestui proiect 

 
 
Proiectul care face obiectul aprobării va fi depus pentru finanțare în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, 
Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru 
învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de 
educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din 
unitățile de învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru 
digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice 
digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a 
asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ 
preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și 
laboratoarele/atelierele școlare. 

Prin proiectul propus, UAT Județul Galați intenționează să doteze cu echipamente de 
tehnologia informației și comunicațiilor, mobilier și materiale educaționale și sportive 
următoarele unități de învățământ preuniversitar și unități conexe din județul Galați: școlile 
speciale din subordinea sa, precum și Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Galaţi, Clubul Sportiv Școlar Galați, Clubul Sportiv Școlar Tecuci și Palatul 
Copiilor Galați. 

Prin liniile de finanțare aferente investițiilor I9, I11, I13 și I14 se vor obține granturi pentru 
achiziția de mobilier pentru sălile de clasă, spațiile destinate activităților școlare, extrașcolare 
și sportive, pentru laboratoare și cabinete, inclusiv cele de asistență psihopedagogică din 
rețeaua școlară județeană, inclusiv cabinetele de asistență psihopedagogică din Centrul 
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi. Selecția unităților în vederea dotării 
prin prezentul apel se realizează pe baza unei aplicații care trebuie să conțină o analiză de 
nevoi realizată la nivelul unităților de învățământ și a celor conexe și avizată la nivel județean 
de către Inspectoratul Școlar Județean Galați. Investițiile sunt direcționate către asigurarea 
condițiilor optime de derulare a procesului educațional și educativ-instructiv, prin dotarea cu 
mobilier adecvat vârstei elevilor, materiale didactice moderne, inclusiv echipamente digitale. 

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 

Implementarea proiectului va asigura dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de 
calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente 
educaționale specializate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și pentru 
tinerii care activează la Palatul Copiilor și Cluburile Sportive Școlare Galați și Tecuci. 

Bugetul maxim eligibil a proiectului “Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” 
este de 2.770.032,02 lei (inclusiv TVA), respectiv 2.327.758 lei (exclusiv TVA), echivalent a 
563.140,54 euro (inclusiv TVA), respectiv 473.227,35 euro (exclusiv TVA)., calculat în baza 
costului unitar şi a cursului valutar prevăzute în Ghidul Solicitantului (1 euro = 4,9189 lei). 
Valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului. Toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului precum şi 
orice alte cheltuieli necesare în perioada de implementare şi de durabilitate a contractului de 
finanţare vor fi asigurate din bugetul local al Judeţului Galaţi. 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: 



 - art. 5 alin. (3) - Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor 
locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, 
proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în 
interesul colectivităţilor locale respective. 
- 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: (…) lit. d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean;  
  - 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. a) – educația, lit. e) tineretul, lit. f) 
sportul.  

- 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. 
 

   
Direcţia de Dezvoltare 

Regională 
 

Director executiv, 
Laura-Delia Angheluţă  
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Şef Serviciu, 
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Angela Teodorov                                    Director executiv: Laura Delia Angheluță 
ex./09.03.2023  


