
  

                                                                                  
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2021 
 

privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-
2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii 
integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 126291 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.593/24.03.2021 

 

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 - Comisia buget - 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 5 - 
Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Contractului de Finanţare nr. 312/28.01.2019 încheiat 
între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Judeţul Galaţi privind 
acordarea finanţării nerambursabile de către AM POCA pentru implementarea proiectului 
„Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 
126291;   

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. d) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 
elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi 
complementare - CARIC”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 va fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 
 
 

 
 
 
 

        
 

  
 
 

Beraru Mariana/                                                                                                                                   Director Executiv–                                                                                                                                                                                                                                         
Beraru Mariana/                                                                                                                                                    Camelia Epure  
1 ex./24.03.2021              

Contrasemnează pentru legalitate 
 Secretarul General al Judeţului, 
                   Ionel Coca 

                                                                                                                          



 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 3.593/24.03.2021. 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul 

proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi 
complementare - CARIC”, SMIS 126291 

 
 
Consiliul Judeţean Galaţi implementează proiectul „Capacitate administrativă ridicată prin 
investiţii integrate şi complementare - CARIC” finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Capacitate Administrativă, începând cu data de 28 ianuarie 2019. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii administrative, a 
calităţii şi eficienţei serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Judeţean Galaţi şi a 5 
instituţii subordonate, din regiunea mai puţin dezvoltată, prin investiţii integrate şi 
complementare, conform reglementărilor europene şi naţionale (elaborare strategie de 
dezvoltare a unităţii administrativ-teritoriale, implementare CAF, planificare strategică 
instituţională, sistem informatic pentru arhiva electronică). 
 
Rezultatele proiectului vizează: elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi 
pentru perioada 2021-2028; elaborarea Planului Strategic Instituţional pentru perioada 
2020-2023 şi a procedurilor operaţionale şi de sistem pentru aplicarea acestuia; 
implementarea CAF, ca instrument de management al calităţii şi performanţei, la nivelul 
Consiliului Judeţean Galaţi şi a 5 instituţii subordonate implicate în proiect; implementarea 
unui sistem informatic creat şi implementat pentru digitalizarea proceselor de administrare 
a documentelor; instruirea în domenii specifice şi certificate a circa 150 de persoane din 
Consiliul Judeţean Galaţi şi 5 instituţii subordonate; realizarea unui proces de 
retrodigitalizare a documentelor din arhivă şi administrarea electronică a documentelor din 
arhivă. 
 
Astfel, în cadrul proiectului a fost încheiat contractul nr. 8.855/05.08.2019 având ca obiect 
prestarea serviciilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi. 
 
Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 este un instrument 
de planificare strategică pe termen mediu, cu aplicabilitate la nivelul comunelor, oraşelor şi 
municipiilor din judeţul Galaţi. În cadrul acestui document sunt fundamentate principiile, 
obiectivele şi priorităţile de dezvoltare a unităţii administrativ-teritoriale, pornind de la 
diagnoza situaţiei economice şi sociale actuale.    
 
În plus, contractul de finanţare nr. 312/28.01.2019, prevede în Anexa IV „Prefinanţarea, 
rambursarea şi plata cheltuielilor”, art. 4, alin. 4 faptul că „În funcţie de natura cheltuielilor, 
tipurile de documente justificative care să ateste atingerea obiectivelor proiectului, în 
funcţie de specificul acestuia care vor fi transmise, în copie conform cu originalul, dar fără 
a se limita la acestea, pot fi: [...] documentele de aprobare a studiilor, analizelor şi 
ghidurilor realizate prin proiect”.  
 
În plus, în Anexa VII „Măsuri de informare şi comunicare”, alin. 8 se prevede faptul că 
„Beneficiarul trebuie să respecte următoarele cerinţe minime de informare şi comunicare: 



Beraru Mariana/                                                                                                   Director Executiv –                                                                                                                                        Beraru Mariana/             Camelia Epure                                                                                                                                                                              
1 ex/24.03.2021                                                                                                                                             Camelia Epure       

 

[…] publicarea pe site-ul web al beneficiarului a tuturor livrabilelor (studii, strategii, analize, 
ghiduri, etc.) realizate în cadrul proiectelor finanţate prin POCA şi transmiterea către AM 
POCA”.  
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi 
pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă 
ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 126291. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele expuse, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

 
Costel FOTEA        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 3.593/24.03.2021 

 
 
 
 

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

dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul 
proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi 

complementare - CARIC”, SMIS 126291 
 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi 
pentru perioada 2021-2028, elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă 
ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 126291. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Contractului de Finanţare nr. 
312/28.01.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 
Judeţul Galaţi privind acordarea finanţării nerambursabile de către AM POCA pentru 
implementarea proiectului cu titlul „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate 
şi complementare - CARIC”, cod SIPOCA 535/cod MySMIS 126291. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, Consiliul Judeţean Galaţi exercită 
atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, conform prevederilor art. 173 
alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. De asemenea, potrivit art. 173, alin. (3), lit. d) din acelaşi act normativ, 
Consiliul Judeţean adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-
socială a judeţului şi dispune, aprobă şi urmăreşte măsurile necesare pentru realizarea 
acestora. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului 
Galaţi pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate 
administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 126291, 
îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
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